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»مساله  فرهنگ را در جایگاه واقعی و شایسته  خود 
بنشانید؛ این خیلی مهم است. فرهنگ هویّت یک 
ملت است. ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی 
یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. 
فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل 
سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر 

فرهنگند؛ به این باید توجه کرد«.
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بکارگیری نیروی انسانی درمدیریتهای کالن و متوسط 
و میانی جامعه به عنوان مهمترین سرمایه یک جامعه 
مطرح است و زمانی که دولت بتواند از این فرصت بهترین 
بهره برداری را بکند می توان گفت تا حد زیادی موفق 
شده است و دولت سیزدهم بارهااعالم کرده است که برای 
بکارگیری نیروهای مورد نیاز درسطوح مختلف مدیریتی 
از افرادی که پاک دست و شایسته وکارامدهستند استفاده 

خواهد کرد و نگاه جناحی به هیچوجه ندارد. 
همانگونه که مقام معظم رهبری در تفویض حکم رئیس 
جمهوری فرمودند : »خوشبختانه در بیانات رئیس جمهور 
محترم جناب آقای رئیسی در تبلیغات انتخابات تکیه بر 
روی ارزش های اساسی انقالب مکرر انجام گرفت. ارزش، 
عدالت،  مبارزه با فساد و امثال اینها. این مسیر درستی 
است. توصیه مؤکد ما این است که همین مسیر را ادامه 

دهند.«
پس موضوع مهم به کارگیری نیروی انسانی به عنوان 
مهمترین سرمایه جامعه مطرح است که هنر دولت ها 
در استفاده حداکثری از آنها آشکار می شود. رئیس دولت 
سیزدهم  اعالم کرده در بهره گیری از افراد، نگاه سیاسی و 
جناحی ندارد و شایستگی و پاکدستی آنها مدنظر است؛ 
این نگاه رئیس جمهوری باید در دیگر اجزای دولت، ساری 
و جاری باشد.همچنین مرور برخی از تجربه های ناکارآمد 
دولت های گذشته از دولت »سازندگی« تا »تدبیر و امید«، 

راهگشا، درس آموز و قابل تامل است.
خوشبختانه شاخص مهم دیگر در استفاده از مدیران و 
نیروهای انسانی کارآمد، در اشاره رهبر معظم انقالب در 
نخستین دیدار با دولت سیزدهم نهفته است؛ در واقع 
آنچه را که ایشان برای »بازسازی انقالبی همه عرصه های 
مدیریتی کشور ضروری« خواندند، همراه با قید نگاه 
»عقالنی و خردمندانه« است که می تواند از بروز خطای 
مشترک مدیریت های گذشته جلوگیری کند؛ به ویژه 
که در شرایط ویژه کنونی، فرصت چندانی برای آزمودن 
دوباره آزموده ها و هدر رفت منابع انسانی و سرمایه ای 

کشور نداریم.
سالمت اقتصادی و اخالقی یکی دیگر از معیارهای دولت 
سیزدهم در انتخاب مدیران است که در صورت غفلت، 
می تواند ضربات جبران ناپذیری به چهره دولت وارد کند؛ 
با رشد فسادهای کالن اقتصادی در یک دهه گذشته، به 

جرات می توان گفت.              
                                                         ادامه صفحه8

امــام علــی علیــه الســام فرمــود: خوشــا آنكــه خــود را خــوار انگاشــت و درآمــدى 
)عملــی( پــاك و نهــادى ســالم و شايســته و اخاقــی نیكــو يافــت و زيــادى مــال و 
ثروتــش را انفــاق كــرد و زبانــش را از زيــاده گويــی نگــه داشــت.»نهج البالغــة : الحکمــة ١٢٣«

سالمت اقتصادی و اخالقی
 در انتخاب مدیران  

باورمان این است که می توان از مشکالت عبور 
کرد/ مدیران باید مسئولیت پذیر و پا سخگو باشند 
بانک ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در حاشــیه بازدیــد 
ــای ســینمایی ســازمان ســینمایی حــوزه  از طرح ه
ــا  ــینما« ب ــی س ــورای عال ــدازی »ش ــری از راه ان هن
ــی کشــور  ــز خودکفای حضــور رئیس جمهــوری و نی
در صنعــت تولیــد کاغــذ تــا یک ســال و نیــم آینــده 

ــر داد. خب
بــه گــزارش گــروه فرهنگــی ایرنــا از وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی، ســیدمهدی اســماعیلی با اعــالم این 
خبــر گفت: بــا حضــور آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
ــی  ــدازی شــورای عال ــوری در حــال راه ان رئیس جمه

ســینما هستیم.
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اظهــار داشــت: در  وزی
ــرای  تولیــدات ســینمایی هیــات امنــای جدیــدی ب
بنیــاد فارابــی انتخــاب شــد که ایــن هیات بــا تحلیل 
ــه  ــی ک ــه نوع ــه ب ــی صــورت گرفت و انتخــاب دقیق
بتوانــد بخش هــای محتوایــی و ریل گذاری هــا و 

ــد. ــی و اقتصــادی را تامیــن کن پشــتیبانی های مال
اســماعیلی همچنیــن دربــاره موضــوع تامیــن کاغــذ 
مــورد نیــاز کشــور گفــت: مــا همــه زیرســاخت های 
الزم را در اختیــار داریــم و تــا یــک ســال ونیم آینــده 
تقریبــا در صنعــت تولیــد کاغــذ بــه خودکفایــی الزم 

خواهیــم رســید.
وزیــر فرهنــگ بیــان کــرد: هفتــه گذشــته بــا محمد 

ــه ای  ــوری جلس ــس جمه ــاون اول رئی ــر مع مخب
ــا برنامــه  داشــتیم و امیدواریــم زمان بنــدی دقیــق ب
روشــن تدویــن کنیــم تــا بــه 8۰درصــد تولیــد مورد 

نیــاز در حــوزه نشــر و کتــاب برســیم.
ــدود  ــال، ح ــک س ــول ی ــه در ط ــان اینک ــا بی وی ب
٣۰۰هــزار تــن نیــاز بــه تولیــد کاغــذ داریــم، افــزود: 
ایــن رقــم در حــال حاضــر رقــم پایینــی اســت، ولــی 
ــه هــای  زیرســاخت هــای آن فراهــم اســت کارخان
کاغــذ در مازندران، اســتان فــارس و خوزســتان داریم 
کــه اگــر آنهــا را هم فعــال و از طرفی مدیریــت واردات 
و حمایت هــای الزم و تســهیالت را داشــته باشــیم، 
مــی توانیــم )بــه خودکفایــی تولیــد کاغــذ( امیــدوار 

باشیم.         صفحه8

رئیس جمهور در شورای اداری استان سمنان؛

راه اندازی  شورای عالی سینما تا خودکفایی 
در تولید کاغذ 

در بازدید وزیر فرهنگ از طرح های سینمایی سازمان سینمایی حوزه هنری مطرح شد:

"ایستادگی و مقاومت ملت ایران 
رمز افول سلطه استکباری آمریکا"

گزارش تصو  یری از اجتامع دانش آموزان ودانشگاهیان ومسئوالن بردسیر

امیرعبداللهیان: مطالبات خود را در مذاکرات آتی با قوت پیگیری خواهیم کرد
وزیــر امــور خارجــه بــا تاکید بــر اینکــه ایــران در مذاکرات 
آتــی مطالبــات خــود را بــا قــوت پیگیــری خواهــد کــرد، 
گفــت: چنانچــه طــرف آمریکایــی بــه طــور کامــل بــه 
تعهدات خود بازگشــته و مطالبات بیشــتر نداشــته باشــد، 
جمهــوری اســالمی ایــران نیــز بــه اجــرای همــه تعهدات 

خــود بازخواهد گشــت.
بــه گــزارش ایرنــا از از اداره کل اطالع رســانی و امــور 
ســخنگویی وزارت امــور خارجــه، حســین امیرعبداللهیان 
در تمــاس تلفنــی با ســرگئی الوروف وزیر خارجه روســیه 
ــا هماهنگ کننــده  ــه توافــق صورت گرفتــه ب ــا اشــاره ب ب
ــا  ــا ب ــزاری گفت وگوه ــان برگ ــوص زم ــام در خص برج
گــروه ١+۴، گفت: پیشــرفت ســریع گفت وگوها مســتلزم 
آن اســت کــه طرف هــای اروپایــی و آمریــکا بــا اجتنــاب 
فرابرجامــی،  زیاده خواهــی و طــرح خواســته های  از 

ــد. ــه و ســازنده در پیــش گیرن رویکــردی واقع بینان
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران ســابقه و 
رونــد مذاکــرات پیشــین در وین را مــد نظــر دارد، تصریح 
کــرد: ایــران در مذاکــرات آتــی مطالبــات خــود را بــا قوت 

پیگیــری خواهــد کــرد.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان خاطرنشــان ســاخت: بــه 
هیــچ وجــه نبایــد در جدیــت جمهــوری اســالمی ایــران 
ــه  ــا ب ــه طرف ه ــت هم ــزوم بازگش ــا و ل در گفت وگوه

تعهداتشــان تردیــد داشــت.
امیرعبداللهیــان بــا اشــاره بــه تحریم هــای تــازه آمریــکا 
ــران  ــوری اســالمی ای ــزود: اگرچــه جمه ــران اف ــه ای علی
نســبت بــه نیــات طــرف آمریکایــی تردیــد دارد، بــا ایــن 

وجــود چنانچــه طــرف آمریکایــی بــه طــور کامــل بــه 
تعهــدات خــود بازگشــته و مطالبــات بیشــتر نداشــته 
باشــد، جمهــوری اســالمی ایــران نیــز بــه اجــرای همه 

تعهــدات خــود بازخواهــد گشــت.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا اشــاره بــه 
ــا  ــران ب همکاری هــای ســازنده جمهــوری اســالمی ای
ــزوم پرهیــز  ــر ل ــرژی اتمــی ب آژانــس بیــن المللــی ان
مدیــرکل آژانــس از اتخــاذ مواضــع سیاســی تاکیــد و 
خاطرنشــان کــرد کــه ایــران بــه همکاری هــای فنــی با 

ــد داد. ــه خواه ــس ادام آژان
ســرگئی الوروف وزیــر امــور خارجه روســیه نیــز در این 
تمــاس بــا تأکیــد بــر اهمیــت احیــای برجــام، گفــت: 
همــه طرف هــا و از جملــه ایــاالت متحــده می بایســت 

بــه تعهــدات خــود بازگردند.
وی یــادآور شــد: مســکو همواره بــر لزوم توقــف اقدامات 

مخــرب آمریــکا در قبال برجام تأکید داشــته اســت.
ــال  ــزوم ارس ــوص ل ــن در خص ــاس طرفی ــن تم در ای
کمک هــای بشردوســتانه بــه افغانســتان بــا توجــه بــه 
در پیــش بــودن فصــل ســرما توافــق کردنــد. دو طــرف 
ــر در  ــی فراگی ــکیل دولت ــت تش ــر اهمی ــن ب همچنی

افغانســتان تأکیــد نمودنــد.
ــه  ــاس ب ــن تم ــورمان در ای ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
آخریــن وضعیــت تحــوالت در حــوزه قفقــاز نیز اشــاره 
کــرد و گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران از مذاکــرات 
ــورد  ــای م ــایر فرمت ه ــب ٣+٣ و س ــه ای در قال منطق
ــرای حــل و فصــل مســائل قفقــاز و توســعه  توافــق ب

ــد. ــت می کن ــه ای  حمای ــای منطق همکاری ه
الوروف همچنیــن در ایــن تمــاس تلفــی جویای ســالمت وزیــر امور 

خارجــه کشــورمان در پــی ابتــال بــه ویــروس کرونا شــد.
امیرعبداللهیــان هــم بــا تاکیــد بــر مســاعد بــودن شــرایط عمومــی 
ــوع  ــال موض ــیه در قب ــت روس ــازنده و مثب ــع س ــود، و از مواض خ

ــران تمجیــد کــرد. هســته ای ای



10000100005588

اخبار

www.sepehrbrd. i r

هفته نامه ی فرهنگی ـ سیاسی استان کرمان        سال سیزدهم           شماره 504            دو شنبه  هفدهم  آبان ماه 21400

  

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرمانداری بردســیر جلســه کارگروه 
پیشــگیری و برخــورد موثــر بــا 
ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز 
و  صــدور پروانــه هــای ســاختمانی 
حریــم  از  خــارج  غیرمســکونی 
شــهرها و روســتاها بــه ریاســت 
فرمانــدار  میرصادقــی  مهنــدس 
بردســیر و باحضــور اعضــا در ســالن 
اجتماعات فرمانداری تشــکیل شــد
ــه  ــت. ب ــی گف ــدس میرصادق مهن
منظــور جلوگیــری از ســاخت و 
ــیه ی  ــاز در حاش ــازهای غیرمج س
از دســتگاه  و روســتاها  شــهرها 
ــت  ــه خواس ــی مربوط ــای اجرای ه
در ایــن زمینــه بــه وظایــف قانونــی 
ــه  ــد وی در ادام ــل نماین ــان عم ش
بــا اســتناد بــه مــاده 10 آییــن 

ــا  ــداث بن ــی، اح ــتفاده از اراض ــه اس نام
و تاسیســات خــارج از حریــم شــهرها و 
روســتاها مصــوب 1391/02/10  گفــت 
مرجــع صــدور پروانــه ســاختمانی و 
نظــارت بــر ســاخت و ســاز هــای مذکور 
ــورخ  ــماره 44061/94 م ــه ش ــی نام ط
ــض  ــداری تفوی ــه فرمان 1394/11/27 ب
گردیــده اســت و مرجــع صــدور پروانــه 
هــای ســاختمانی فرمانــداری می باشــد.

ازبخشــداران  درادامــه  فرمانــدار 
ــازه  ــاخت وس ــت ازس ــاران خواس ودهی
هــای غیرمجازوهمچنیــن تغییرکاربری 
جلوگیــری  کشــاورزی  زمینهــای 
ونیــروی  دادســتانی  وباهماهنگــی 
شــدت  بــه  بامتخلفیــن  انتظامــی 

برخوردکننــد.
ــزود موقعیــت آب  ــی اف ــای میرصادق آق
وهوایی وجغرافیایی بردســیرباعث شــده 

اســت افراددرتغییرکاربــری زمینهــای 
کشــاورزی بــرای احــداث ویــا وخانه 
بــاغ وسوســه شــده وخــاف قوانیــن 
ومقــررات بــه ایــن کاردســت بزنندلذا 
ادارات جهادکشــاورزی ،منابع طبیعی 
وبنیادمســکن مراقبت نمــوده وجلوی 

ــن کاررابگیرند.  ای
موســی پور مســئول فنی بخشــداری 
و  قوانیــن  درخصــوص  مرکــزی، 
آییــن نامــه هــای مرتبــط بــا تعییــن 
حریــم شــهر و محــدوده روســتا هــا 

ــه کــرد . ــی ارائ توضیحات
 هجینــی نــژاد رییــس بنیاد مســکن، 
گزارشــی درخصــوص تهیــه و اجــرای 
طــرح هــادی  روســتاهای شهرســتان 
ارائــه نمــود و در ادامــه درایــن زمینــه 

پیشــنهاداتی مطــرح کرد.
 درپایــان زمانــی رییــس  منابــع 

پیشگیری و برخورد موثر با ساخت و سازهای غیر مجاز 

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه در خصــوص ســیزده 
ــین  ــهید حس ــاله ش ــیزده س ــوان س ــهادت نوج ــان و ش آب
فهمیــده بیــان داشــت : روز شــهادت ایــن نوجــوان ســیزده 
ســاله بــه عنــوان روز وهفتــه نوجوان نامگذاری شــده و شــعار 
هفتــه نوجــوان، نوجــوان امــروز طلیعــه دار فرداســت و ایــن 
ــه  ــا هجــده ســالگی مرحل ــی از ســیزده ت ــه از نوجوان مرحل
سرنوشــت ســاز و حساســی است و شــخصیت انســان در این 
دوران شــکل مــی گیــرد و اگــر ایــن دوران بــه خوبــی طــی 
شــود تــا آخــر عمــر خــوب مــی گــذرد و اگــر ایــن دوران بــد 
طــی شــود تــا آخــر عمــر حســرت مــی خوریــم و یکــی از 
دغدغــه هــای مقــام معظــم رهبــری در حــوزه نوجوان اســت 
و فرمودنــد خیلی از آنها که مســئولند و متولیان و مســئولین 
اگــر دغدغــه نوجوانــان را داشــته باشــند خواب از چشمشــان 
مــی رود و ســنگر مبــارزه بــا ظلــم و کفــر از مدرســه اســت 
مدرســه ســنگر فرهنــگ تعلیــم و تربیــت اســت و نوجوانــان 

ســرمایه هــای ارزشــمند ملــت هســتند.
خطیــب جمعــه در مــورد 14 آبــان کــه بــه عنــوان فرهنــگ 
عمومــی نامگــذاری شــده افــزود:  فرهنــگ عمومــی یعنــی 
آن رفتارهــای فرهنگــی و عمومــی و متعــارف کــه در بیــن 
مــردم جامعــه اســت و حقــوق مــردم در زندگــی پاســخ گــو 
اســت آداب و معاشــرت، رعایــت حقــوق همســایه، صیانــت از 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت، تحصیــل فرزنــدان، آداب 
زیســتن، فرهنــگ رانندگــی همــه اینهــا فرهنــگ عمومــی 
اســت و مقــام معظــم رهبــری در ایــن مــورد فرمودنــد اصاح 
ــر اســت و محــور  ــا مهمت ــه کاره ــی از هم ــگ عموم فرهن
ــان جــوان  ــون و مبلغ ــا اســت و علمــا و روحانی همــه کاره
بایــد بــرای اصــاح فرهنــگ عمومــی تــاش کننــد و اصاح 
فرهنــگ عمومــی تنهــا بــر عهــده شــورای فرهنگــی کشــور 
نیســت بلکــه وزارت ارشــاد، وزارت علــوم و نهادهــای عمومی 
و ســازمان های مــردم نهــاد همــه مســئولیت اساســی دارنــد 
و نقــش تاثیــر گــذار خــود مــردم در فرهنــگ عمومی اســت.
ــکا و  ــه آمری ــت مفتضحان ــوص شکس ــه در خص وی در ادام
ــش تروریســتی  ــه ارت ــزود: ک ــای عمــان اف ــزدوران در دری م
آمریــکا نفــت کــش ایرانــی کــه بــه ســمت چیــن مــی رود 
ــش  ــت ک ــه درون نف ــه و ب ــت آن را تخلی ــف و نف را متوق
عربســتانی مــی ریزنــد امــا نیروهــای ســپاه پاســداران کــه 
ــه محــض اطــاع از پایــگاه  همیشــه خــوش درخشــیدند ب
خــود حرکــت کردنــد و کاری جهانــی انجــام دادنــد و نفــت 
ــه ســمت ســواحل  را تخلیــه و نفــت کــش عربســتانی را ب
ایــران آوردنــد و ایــن حادثــه کــم نظیــری اســت و اینکــه چرا 
آمریــکا در ایــن مقطــع زمانــی ایــن کار را کــرد و اینکــه چــرا 
نفــت را بــه نفــت کــش عربســتانی تخلیــه کــرد تــا قــدرت 
نمایــی خــود را بــه ایــران نشــان دهــد و بــر روی شکســت 
ــای  ــه دیگــر چــرا دری هــای خــود ســرپوش بگــذارد و نکت
ــرار داد چــون فکــر مــی کــرد اقتــدار نیروهــای  عمــان را ق
ســپاه وابســته بــه خلیــج فــارس اســت نمــی دانســت بــرای 
نیروهــای مقتــدر فــرق نمــی کنــد کــه خلیــج فــارس باشــد 

یــا دریــای عمــان.
و اینکــه چــرا در ایــن زمــان و در آســتانه مذاکــرات هســته ای 
ایــن اتفــاق رخ داد تــا بــه ایــران نشــان دهنــد که بــرگ برنده 
دســت آنهاســت امــا واکنــش ســریع ســپاه بــه ایــن قضیــه 
پاســخ داد و اگــر امــروز نفــت کــش مــا را تخلیــه کردنــد مــا 
نــه تنهــا نفــت کــش آنهــا را تصــرف  بلکــه آن را تــا ســواحل 
ایــران آوردیــم و ایــن اقتــدار نیروهــای ســپاه و هشــدار مبارزه 
ــارات اســت  ــکا مخصوصــا عربســتان و ام ــا مــزدوران آمری ب
ــران اســامی داشــت  ــرای متحــدان ای ــن کار پیامــی ب و  ای
و آنهــا را امیــدوار کــرد کــه مــی تواننــد بــه همــکاری خــود 
بــا ایــران اســامی ادامــه دهنــد و نکتــه آخــر اینکــه تمــام 
هســتی نیــروی ســپاه مختــص خلیــج فــارس نیســت در هر 
جایــی از دنیــا کــه باشــد مــی تواننــد اقتــدار خــود را نشــان 
دهنــد و آمریــکا در مقابــل آنها ضعیفنــد و کاری از دستشــان 
بــر نمــی آیــد و نــه تنهــا در حــوزه نفــت بلکــه جنگ رســانه 
ای نیروهــای ســپاه خــوب مدیریــت کردنــد و خــود را نشــان 

دادنــد.
چــون نمــاز جمعــه این هفتــه مقــارن بــا هفته 
بســیج و نوجــوان بود ســتاد نمــاز جمعــه کارها 
ی برگــزاری نماز را بــه نوجوانــان از جمله مجری 
برنامــه را واگذارکــرده بــود ودر بیــن نمــاز ظهــر 
ــای  ــی روزه ــه خوان ــا نوح ــی ب ــر نوجوان وعص
دفــاع مقــدس یــاداوری نمود.ونوجوانــی دیگــر 
ــای  ــری دع ــود ودیگ ــت نم ــه ای را قرائ مقال
خاصــه امــام رضــا علیــه الســام را قرائــت کرد 
ــر  ــان مــورد توجــه وتقدی کــه فعالیــت نوجوان

امــام جمعــه ونمــاز گــزاران قــرار گرفــت

اقتدار نیروی دریایی سپاه در 
دریای عمان  ، پیام مهمی برای 
متحدان ایران اسالمی داشت

بــا توجــه بــه اینکــه بردســیر بــه عنــوان کریــدور مهاجرتی 
ــزای  ــا بیمــاری آنفلوآن ــه ب ــدگان وحشــی اســت مقابل پرن
ــرار گرفتــه  ــدگان در ایــن شهرســتان در دســتور کار ق پرن

اســت .
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکزکرمــان ، نــدا 
ثنایــی رئیــس شــبکه دامپزشــکی بردســیر بــا بیــان اینکه 
ــا بیمــاری  مقابلــه ایــن بیمــاری کــه از بیماریهایمقابلــه ب
ــان  ــن انس ــترک بی ــیر مش ــدگان در بردس ــزای پرن آنفلوآن
و حیــوان هــم هســت جایــگاه ویــژه ای در صنعــت طیــور 
دارد گفــت : بــا توجــه بــه وجــود مرغــداری هــای فعــال در 
شهرســتان ، سرکشــی و واکســینه کــردن طیــور درحــال 

انجــام اســت .
وفایــی معــاون سیاســی فرمانــداری بردســیر اجــرای ایــن 
ــل در  ــر عام ــد غی ــه پدافن ــای هفت ــه ه ــور را از برنام مان
شهرســتان اعــام کــرد و گفــت : هــدف اجــرای ایــن مانــور 
آگاه بخشــی و اطــاع رســانی بــه مــردم و مدیــران جهــت 

مقابلــه بــا ایــن بیمــاری اســت.
بگفتــه عــارف کیا رئیــس حفاظت محیط زیســت بردســیر 
، بــه علــت موقعیــت خــاص شهرســتان بردســیر بــه لحاظ 
ــه عنــوان کریــدور مهاجرتــی پرنــدگان  اکولوژیکــی کــه ب
ــه مهاجــرت  ــا شــروع فصــل ســرما ک وحشــی اســت و ب
ــزای  ــاری آنفلوآن ــا بیم ــه ب ــی دارد ، مقابل ــدگان را در پ پرن
پرنــدگان حائــز اهمیت اســت تا مســئوالن و مــردم آمادگی 
الزم در راســتای مقابلــه بــا این بیماری احتمالــی در منطقه 

ــته باشند. داش

مقابله با بیماری آنفلوآنزای 
پرندگان در بردسیر

دکترعلــی زینی وند در گفــت و گوی 
ــت و بخــش خصوصــی اســتان  دول
کرمــان با موضوع بررســی مشــکات 
پســته اظهار کرد: در زمینه مشکات 
مطرح شــده مربــوط به پســته، آنچه 
ــث  ــت، بح ــتان اس ــه اس ــوط ب مرب

ســاماندهی تولید اســت.
ــد  ــام ش ــل اع ــال قب ــزود: س وی اف
ســالیانه 1000 هکتــار از اراضــی 
ــد  ــه تولی زیرکشــت پســته از گردون
خــارج مــی شــود و از طــرف دیگــر 
دراســتان کرمــان در بحــث راندمــان 
تولیــد در هکتــار نیز وضعیــت خوبی 

ــم. نداری
زینــی ونــد بــا اشــاره بــه اینکــه برای 
رقابــت بــا بــازار جهانــی بایــد همــه 
ــد پســته را  ــر تولی 27 اســتان درگی
بــا هــم ببینیــم، تصریــح کــرد: عــدم 
کیفیــت و کارآیــی در محصــول بــه 
بحــث خــرده مالکیــن و کشــاورزی 
ســنتی بر می گــردد کــه آب و منابع 
را هــدر مــی دهد و اگر تجمیع شــده 
و بــه اداره دانــش بنیــان روی بیاوریم، 
وضعیــت متفــاوت خواهــد شــد کــه 
ایــن مســائل نیــاز بــه قانــون و تغییر 
قوانیــن مجلــس و رویکــرد دولــت ها 
نــدارد و در اختیــار خودمــان اســت و 

بایــد اقنــاع ســازی کنیــم.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: بحــث 
یکپارچــه ســازی گلخانــه ها نیــز در 
جنــوب اســتان اگــر تقویــت شــود، 
بــه تولیداتــی تبدیــل مــی شــود کــه 
ــرده و  ــت ک ــردم را تقوی ــت م وضعی
کیفیــت درآمــد را بــه شــدت افزایش 
مــی دهــد کــه درایــن زمینــه بایــد 

کارگروهــی ویــژه وقــت بگــذارد.
ــی  ــع مال ــاره مناب ــه درب وی در ادام

مصارف پایین بانک های خصوصی 
کرمان؛ علی رغم منابع کالن

توقیف ۸دستگاه خودروی 
شوتی دربردسیر

ــف ۸  ــیر از توقی ــتان بردس ــی شهرس ــده انتظام فرمان
دســتگاه انــواع خــودروی شــوتی در طــرح  برخــورد بــا 
خودروهــای قاچــاق بــر در محورهــای مواصاتــی ایــن 

ــر داد.  شهرســتان خب
ســرهنگ  جعفــر غضنفــری  در تشــریح جزئیــات ایــن 
خبــر بیــان داشــت: در تــداوم طــرح هــای امنیت بخش 
ــرح  ــتان ، ط ــن شهرس ــی در ای ــای مواصات در محوره
برخــورد بــا خودروهــای قاچاق بــر در دســتور کار پلیس 

شهرســتان قــرار گرفــت. 
وی خاطرنشــان کــرد: در اجــراي ایــن طــرح عملیاتــي،  
تعــداد ۸ دســتگاه انــواع خــودروی قاچــاق بــر) شــوتی( 
کــه بــا رانندگــی هــای مخاطــره آمیــز باعــث ایجــاد بی 
نظمــی و خطــر در ســطح معابــر مواصاتــی شهرســتان 
بردســیر شــده بودنــد، از ســوی مامــوران این شهرســتان 

توقیــف و روانــه پارکینــگ شــد. 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بردســیردر پایــان برقراری 
امنیــت انتظامــی و ترافیکــی در محورهــای مواصاتی را 
از مهمتریــن اولویــت هــای عملکــردی پلیــس در اجرای 
اینگونــه طــرح هــا بر شــمرد و افــزود: بــه منظــور اجراي 
هرچــه بهتر چنین طرحهایی شــهروندان مــی توانند در 
صــورت مشــاهده و تــردد خــودرو هــاي شــوتي حامــل 
ــهری،  ــرون و درون ش ــای ب ــاده ه ــاق در ج کاالي قاچ
بافاصلــه موضــوع را بــه مرکــز فوریــت هــاي پلیســي 

110 اطــاع دهنــد.

زینی وند استاندار کرمان: 

طبیعــی بــه مشــکات موجــود در 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز روستاهای 
کــوه پنــج و مســیر خــط راه آهــن 
گزارشــی  کرمان-بردسیر-ســیرجان 

ــود ــه نم راارائ

حجت االسالم واملسلمني کرمانی امام جمعه بردسیر :

خطبه های مناز جمعه

ندا ثنایی رئیس شبکه دامپزشکی بردسیر :

خبر خوش معاون رئیس جمهور برای 
مجردان دهه شصتی روستایی/ تسهیالت 

۱۰۰ میلیونی ویژه ازدواج تا پایان ۱۴۰۰
 معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــور از اختصــاص تســهیات 100 
میلیون تومانــی بــرای ازدواج مجــردان روســتایی متولــد دهــه 60 خبــر داد.

بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از مشــهدمقدس، انســیه خزعلــی در جمع 
اهالــی روســتای بــرج از توابــع شهرســتان زبرخــان خراســان رضوی اظهــار 
ــد  ــراد مجــرد و ازدواج نکــرده روســتایی کــه متول داشــت: آن دســته از اف
ــد، تســهیات 100  ــان ســال 1400 ازدواج کنن ــا پای دهــه 60 باشــند و ت

ــد. ــت می کنن ــی ازدواج دریاف میلیون تومان
ــران  ــزود: الزم اســت دخت ــواده رئیس جمهــور اف ــان و خان ــور زن  معــاون ام
حتمــا قبــل از ازدواج دوره هــای مهارتــی را بگذراننــد تا ازدواج موفقی داشــته 

باشــند و از آســیب هایی ماننــد طــاق جلوگیــری شــود.
ــت:  ــرد و گف ــن اشــاره ک ــران در ســنین پایی ــه معضــل ازدواج دخت وی ب
ضــروری اســت دختــران قبــل از رفتــن بــه خانــه بخــت بــه بلــوغ فکــری 
ــم  ــه طــاق و از ه ــان منجــر ب ــی زناشــویی آن ــا زندگ رســیده باشــند ت

پاشــیدگی خانــواده هــا نشــود.
معــاون رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: همچنین اخیــراً معاونت امــور زنان 
و خانــواده رئیس جمهــور  تفاهمنامــه ای بــا وزارت جهاد کشــاورزی در زمینه 
توســعه کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی منعقــد کــرده و 10 میلیــارد تومــان 
تســهیات بــرای بانــوان روســتاهای ایــن منطقــه در نظــر گرفتــه اســت و 
ــذاری  ــز هدف گ ــان نی ــژه زن ــدوق خــرد روســتایی وی ــدازی 200 صن راه ان

شــده اســت.

مهندس میرصادقی  فرماندار  بردسیر :

بیــان کــرد: توانســتیم بخشــی 
ــتان  ــمت اس ــه س ــع را ب از مناب
بیاوریــم و 16 هــزار میلیــارد 
ــای  ــرکت ه ــع ش ــان مناب توم
بــزرگ بــه اســتان آمــده کــه این 
مــوارد را دســتوری ســامان مــی 
دهیــم و بایــد بانــک هــا لیســت 

ــا بدهنــد. ــه م خدمــات ب
زینــی ونــد بــا تشــکر از همراهی 
بانــک ها اظهــار کــرد: بانک های 
خصوصــی پــول کانــی از منابع 
اســتان جــذب مــی کننــد امــا 
مصارفشــان پاییــن اســت و باید 
در چارچــوب اســتان بــه وظایف 
خــود با حفــظ تجارتشــان عمل 

. کنند
وی بــا اشــاره بــه مطالــب مطرح 
شــده در زمینــه هــدر رفــت 
ــان  ــی در اســتان کرم ــع آب مناب
گفــت: بایــد مــوارد را جمــع 
ــا امضــای مســئوالن  بنــدی و ب
ــه  ــت ارائ ــه دول ارشــد اســتان ب
کنیــم تــا دولــت در قالــب لوایح 
کارشناســی مســائل آب را دنبال 

کنــد.

طی هفت ماهه سال جاری 37۰هزار 
پرونده قضایی در استان مختومه شد 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه مختومــه شــدن 370 هزار 
پرونــده طــی هفــت ماهــه ســال جــاری 
در ایــن اســتان گفــت: بــر اســاس آمــار 
ــن قضــات  ــه صــورت میانگی موجــود ب
فعــال ایــن اســتان روزانــه یــک هــزار و 
۵7۸ تصمیــم مختومــه کننــده پرونــده 

هــا را صــادر کــرده انــد.
ــد در  ــداهلل موح ــا، ی ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســت معاون حقوقــی و امــور مجلس 
قــوه قضاییــه بــا جمعــی از قضــات 
ــر 391  ــال حاض ــزود: در ح ــان اف کرم
ــتان  ــی اس ــوزه قضای ــی در 32 ح قاض

ــتند. ــت هس ــغول فعالی ــان مش کرم
وی بــه رشــد 12 درصــدی ورودی پرونده 
هــا بــه دســتگاه قضایــی در ســال جاری 
نیــز اشــاره و بیان کرد: در ســال گذشــته 
میــزان پرونــده هــای ورودی به دســتگاه 
قضایــی اســتان کرمــان کاهــش داشــته 
ــش  ــاهد افزای ــاری ش ــال ج ــا در س ام

ورودی هــا هســتیم.
نماینــده عالــی قــوه قضاییــه در اســتان 
ــی و  ــاون حقوق ــه از مع ــان در ادام کرم
امــور مجلــس قــوه قضاییــه بــه عنــوان 
فــردی بــا تجربه، صاحــب نــام و صاحب 
اندیشــه و نظــر در حوزه قضــا و مدیریت 
قضایــی یــاد کــرد و ادامــه داد: انتظار می 
ــت ایشــان گام هــای  رود در دوره مدیری
بلنــدی در ایــن معاونــت برداشــته شــود.
موحــد تاکیــد کــرد: نخســتین انتظــار 
ایــن اســت کــه در حــوزه ســاختار، 
ایجــاد معاونــت هــای حقوقی در اســتان 
هــا مدنظــر قــرار گیــرد تــا در راســتای 
تنظیــم قراردادهــا، نظــارت هــا و ســایر 
مســئولیت هــای متناظــر معاونــت 
حقوقــی قــوه قضاییــه اقدامــات الزم در 

ــا انجــام شــود. اســتان ه
ــای  ــادآور شــد: الزم اســت واحده وی ی
اســتانی معاونــت حقوقی قــوه قضاییه با 
ســاختار مناســب در اســتان ها تشــکیل 
ــت  ــر معاون ــال حاض ــرا در ح ــود زی ش
حقوقــی متناظــری در اســتان ها نــدارد، 
ــت فعالیــت هــای  ــه منظــور مدیری و ب
ــف  ــا، وظای ــتان ه ــت در اس ــن معاون ای
معاونــت حقوقــی چنــد بخــش شــده و 
بــه معاونــت هــای مختلــف واگذار شــده 

اســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 

بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
در ســطح اســتان هــا مســئولی برای 
نظــارت بــر تنظیــم قراردادهــای 
ــای  ــوزه ه ــا ح ــا ب ــتری ه دادگس
مختلــف وجــود نــدارد، عنــوان کــرد: 
بــا ایجــاد واحدهــای معاونت حقوقی 
در اســتان هــا ایــن خــا نیــز برطرف 

خواهــد شــد.
موحــد بــا اشــاره بــه این مطلــب که 
انتظــار دوم در حــوزه تدویــن قوانیــن 
و اصــاح قوانیــن اســت کــه رســالت 
اصلــی معاونــت حقوقی قــوه قضاییه 
ــرد:  ــد ک ــی رود، تاکی ــمار م ــه ش ب
انتظــار مــی رود که خاهــای قوانین 
قضایی را شناســایی و لوایح متناسب 
ــات  ــا ابهام ــن شــود ت ــا آن را تدوی ب
ــن  ــاح قوانی ــای اص ــود برمبن موج
ــا اصــاح  ــت ب ــع شــده و در نهای رف
قوانیــن و تدویــن قوانیــن مــورد نیــاز 
شــاهد تحــوالت گســترده ای در 
حــوزه معاونــت حقوقی قــوه قضاییه 

باشیم.
وی تصریــح کرد: ســاماندهی آرشــیو 
و بایگانــی راکــد قضایی از مشــکات 
جــدی اســتان هــا اســت، زیــرا حجم 
بــاالی پرونــده هــای راکــد و افزایــش 
ــای  ــا فض ــده ه ــن پرون ــتمر ای مس
فیزیکــی و هزینــه هــای زیــادی را به 
دادگســتری هــا تحمیــل مــی کند و 
بایــد بــا انجــام کارهــای کارشناســی 
نســبت بــه ســاماندهی ایــن بخــش 

هــا اقــدام شــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان گفــت: بایــد چــاره اندیشــی 
ــداری  ــی از نگه ــار ناش ــه ب ــود ک ش
ــد از دوش دادگســتری  ــی راک بایگان

ــود. ــته ش ــا برداش ه

رئیس کل دادگسرتی استان کرمان :

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر:

برگزاری مانور جهادی مبارزه 
با آفت کشهای تقلبی وغیرمجاز 

در شهرستان بردسیر 
مهندس ســبک خیــز مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان 
بردســیر درتاریــخ 11 ابــان مــاه یــک اکیــپ متشــکل از 
کارشناســان حفــظ نباتــات وزراعــت جهاد کشــاورزی به 
همــراه کارشناســان نظام مهندســی شهرســتان از مراکز 
فروش ســم و کود درســطح شهربردســیر وشهردشــتکار 
بازدیــد و کلیــه اقــام موجــود را مــورد بررســی قراردادند 
.بنــا بــه گفته ایشــان خوشــبختانه هیچگونه تخلفــی در 
ایــن فروشــگاهها مشــاهده نگردیــد و کلیه ســموم وآفت 
کشــها مــورد تایید ومجــاز بودنــد .مهندس ســبک خیز 
اظهارداشــتند کــه همــواره دغدغــه اصلــی کارشناســان 
حفــظ نباتــات جهادکشــاورزی ارائه محصوالت مناســب 
جهــت مبــارزه با آفتهــا و امــراض گیاهــان به کشــاورزان 
منطقــه می باشــد وبرهمیــن اســاس معمــوال در هرماه 
ــد  ــام بازدی ــن اق ــع ای ــز توزی ــت از مراک ــد نوب چن

مــی شــود  

کمالوندی: بیش از 2۱۰ کیلو اورانیوم 2۰ 
درصد تولید کرده ایم

ــازمان  ــخنگوی س ــدی س ــروز کمالون ــنیم، به ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــه  ــور خارج ــده وزارت ام ــرات برعه ــئولیت مذاک ــت: مس ــی گف ــرژی اتم ان
اســت و ســازمان انــرژی اتمــی فقــط بــه موضوعــات فنــی ورود مــی کنــد.

وی افــزود: مــا مدتــی محدودیــت داشــتیم، امــا خوشــبختانه بــا قانــون اقــدام 
راهبــردی مجلــس شــورای اســامی دســت و بالمــان بــاز شــد. طبــق قانــون 
ــو  ــه االن از 210 کیل ــتند، در حالی ک ــد خواس ــو 20 درص ــا 120 کیل از م

ــم. ــور کرده ای عب
ــو  ــون 2۵ کیل ــت: تاکن ــن گف ــی همچنی ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س س
ــاح  ــورهای دارای س ــتثنای کش ــه اس ــه ب ــم ک ــد کرده ای ــد تولی 60 درص

ــت. ــد آن نیس ــه تولی ــادر ب ــوری ق ــچ کش ــته ای هی هس
کمالونــدی ادامــه داد: در ایــن صنعــت، کیفیــت 20 درصــد از دیگــر صنایــع 
باالتــر اســت. یعنــی بایــد 120 درصــد بــه آن اطمینــان داشــته باشــید. بــه 
همیــن دلیــل خواســتند آن را از مــا بگیرنــد. امــا اعتــراف کردنــد کــه دیگــر 

نمی تواننــد. در ایــن ســازمان هــر چــه اراده کنیــم انجــام مــی دهیــم.
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سیمای مهدویت در قرآن

سوره غاشیه، آیه ۴-۱
»هل اتاک حدیث الغاشیة. وجوه یومئذ خاشعة 

عاملة ناصبة. تصلی نارا حامیة«.
حوادث  که  قیامت  روز  )یعنی  )غاشیه(  داستان  آیا 
وحشتناکش همه را می پوشاند( به تو رسیده است. در آن 
روز چهره هایی خاشع وذلت بار است. آنها که پیوسته عمل 
کرده وخسته شده اند. ودر آتش سوزان وارد می گردند. در 
آغاز این سوره کلمه غاشیه آمده که نام تازه ای از قیامت 
است. غاشیه: از ماده ی غشاوه است وبه معنای پوشاندن 
است وانتخاب این واژه برای روز قیامت به خاطر آنست 
که حوادث وحشتناک آن به طور ناگهانی همه را تحت 
پوشش خود قرار می دهد. ومخاطب در این آیه شخص 
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلّم( است وذکر این جمله به 
صورت استفهام از شخص رسول بیانگر اهمیت وعظمت 
آن روز بزرگ است. آنگاه به بیان چگونگی حال مجرمان 
پرداخته می گوید: چهره هایی در آن روز خاشع وذلت 
بارند. واین ذلت وترس از عذاب وکیفرهای بزرگ آن روز 
تمام وجود آنها را فراگرفته واز آنجا که حاالت روحی انسان 
بیش از همه جا در چهره انسان بروز می کند اشاره به 
خوف وذلت ووحشتی می کند که سراسر چهره ی آنها 
را می پوشاند. وبدنبال آن می فرماید: اینها کسانی هستند 
که پیوسته عمل کرده وخسته شده اند. تالش وکوشش 
زیادی در زندگی دنیا به خرج می دهند ولی هیچ فایده 
ای جز خستگی در واقع نصیب آنها نمی شود. نه عمل 
مقبولی در درگاه خدا دارند ونه چیزی از آن همه ثروتهایی 
که اندوخته اند می توانند با خود ببرند ونه نام نیکی از خود 
به یادگار می گذارند وتعبیر )عاملة ناصبة( در حق آنان تعبیر 
رسایی است. وسرانجام این عامالن خسته وبی بهره وارد 
آتش سوزان می شوند وبا آن می سوزند حال به روایتی زیبا 
پیرامون این آیات اشاره می گردد. عن ابی عبداهلل )علیه 
السالم( قال: قلت: هل اتاک حدیث الغاشیة. قال )علیه 
السالم( یغشاکم القائم )علیه السالم( بالسیف، قال: قلت 
)وجوه یومئذ خاشعة قال: خاشعة ال تطیق االمتناع. قال: 
قلت )عاملة( قال: عملت بغیر ما انزل اهلل. قال: قلت )ناصبة( 
قال: نصبت غیر والدة االمام. قال: قلت )تصلی نارا حامیة( 
قال: تصلی نار الحرب فی الدنیا علی عهد القائم )علیه السالم( 
وفی اآلخرة نار جهنم. راوی می گوید از امام صادق )علیه 
السالم( پیرامون این آیات سوال کردم امام )علیه السالم( 
فرمود: معنای )آیا حدیث غاشیه به تو رسیده( این است که 
حضرت قائم )علیه السالم( شما را با شمشیر فرا می گیرد. 
راوی می گوید از آیه دوم که می فرماید: )چهره هایی در آن 
روز ذلت بارند( پرسیدم: امام فرمود: عده ای آنچنان ذلیل 
وخوارند که توانایی رد کردن آن عذاب وعقوبت را ندارند. 
راوی می گوید: از آیه ی سوم )عاملة ناصبة( سوال نمودم، 
امام فرمود: اینان به غیر آنچه خداوند نازل فرموده عمل 
کرده وغیر از والیان امام را نصب نموده اند. راوی می گوید از 
آیه چهارم که می گوید )به آتش سوزان می رسند( سوال 
کردم. امام )علیه السالم( فرمود: به آتش جنگ در دنیا در 
عهد حضرت قائم )علیه السالم( دچار می شوند ودر آخرت 

به آتش دوزخ فرو می افتد.

 ادامه آیه ۱8۱ سوره آل عمران:
2- منظور از اینکه  »خداوند می شنود« یعنی چه؟

خدا سخن کفرآمیز یهود را که می گفتند : »خداوند فقیر است 
و ما غنی هستیم، شنید« اگر در برابر مردم آن را انکار کنند، 
در پیشگاه خدا که همه سخنان را می شنود، قابل انکار نیست 
او حتی امواج صوتی فوق العاده ضعیف یا بسیار نیرومندی که 

گوش های آدمی از درک آن عاجز است را نیز می شنود.
3- در آیه شریفه منظور از  »می نویسیم« چیست؟

 »نه تنها سخنان آنها را می شنویم، بلکه همه آنها را می 
نویسیم« بدیهی است همچون نوشتن ما روی صفحه کاغذ 
نیست، بلکه منظور نگاهداری آثار عمل است که طبق قانون 
بقای  »انرژی _ ماده« همواره در جهان باقی خواهد ماند و 
حتی کتابت و نوشتن فرشتگان خداوند نیز نوعی نگاهداری 

عمل است که از هر کتابتی باالتر می باشد.
4- چرا سخن از کشتن پیامبران آمده است؟

مراد از  »کشتن انبیاء بدون حق« این است که اگر انبیاء را نمی 
شناختند و نمی دانستند که مثال فالن شخص پیغمبر خداست 
و یا سهو می کردند و یا به خطا می رفتند، می توانستیم بگوییم 
که کشتن به حق بوده، ولی یهودیان، پیغمبران را با علم به اینکه 
پیغمبرند کشتند، پس کشتن آنان به غیر حق بود و اگر خدای 
تعالی در این آیه شریفه سخن شخص نامبرده یهود را در ردیف 
پیامبر کشی آنان قرار داد، برای این بود که بفهماند آن سخن 
دست کمی از پیغمبر کشی نداشت، بلکه سخن عظیم و توهین 

بزرگی به ساحت مقدس خدا بود.
5- هدف از ثبت و حفظ اعمال یهودیان برای چیست؟
ثبت و حفظ اعمال آنها بی جهت نیست. روز رستاخیز آن را 
در برابر آنها قرار خواهیم داد و می گوییم اکنون نتیجه اعمال 

خود را به صورت عذاب سوزان بچشید.
آیه ۱82 سوره آل عمران :

این )عقوبت( به خاطر کار و کردار پیشین شماست )وگرنه( 
خداوند هرگز نسبت به بندگان )خود( بیدادگر نیست.

1- عذاب دردناک نتیجه چه امری است؟
این عذاب دردناک که هم اکنون، تلخی آن را می چشید، 
نتیجه اعمال خود شما است، این شما بودید که به خود ستم 
کردید و خدا هرگز به کسی ستم نخواهد کرد.  »ذلک بما 

قدمت ایدیکم و ان اهلل لیس بظالم للعبید«
2- آیه شریفه در صدد اثبات چه حقیقتی است؟

این آیه از جمله آیاتی است که از یک سو مذهب جبریون را 
نفی می کند و از سوی دیگر، اصل عدالت را در مورد افعال 
خداوند تعمیم می دهد.توضیح اینکه آیه فوق تصریح می کند 
هرگونه کیفر و پاداش از طرف خداوند به خاطر اعمالی است 
که مردم با اراده خودشان آن را انجام داده اند.  »ذلک بما قدمت 
ایدیکم، این به خاطر کارهایی است که به دست خودتان آن 
را از پیش فرستاده اید«از سوی دیگر، آیه فوق با صراحت می 
گوید : »خداوند هیچ گاه ظلم نمی کند و قانون پاداش او 
بر محور عدالت مطلق می باشد« این همان چیزی است که 
عدلیه )قائلین به عدل یعنی شیعه و جمعی از اهل تسنن که  
»معتزله« نام دارند( به آن معتقد هستند اما در برابر آنها جمعی 
از اهل تسنن که  »اشاعره« نامیده می شوند، عقیده شگفت 
انگیزی دارند. آنها می گویند : »اصوال ظلم درباره خدا تصور 
نمی شود و هر کاری که او انجام دهد عین عدالت است، حتی 
اگر تمام صالحان را به دوزخ و تمام ستمگران را به بهشت ببرد، 
ظلمی نکرده است و هیچ کس نمی تواند چون و چرا کند«آیه 
فوق، این گونه عقائد را به کلی طرد می کند و می گوید :اگر 
خداوند، افراد را بدون انجام کار خالف مجازات کند،  »ظالم« 

بلکه  »ظالم، بسیار ظالم« خواهد بود.
3- منظور از واژه  »ظالم« چیست؟ 

واژه  »ظالم« صیغه مبالغه و به معنی  »بسیار ظلم کننده« 
است. انتخاب این کلمه در اینجا با آنکه خداوند کمترین ظلمی 
روا نمی دارد، شاید به خاطر این باشد که اگر او مردم را مجبور 
به کفر و گناه کند و انگیزه کارهای زشت را در آنان بیافزایند و 
سپس آنها را به جرم اعمالی که جبرا انجام داده اند کیفر دهد، 
ظلم کوچکی انجام نداده، بلکه  »ظالم« خواهد بود.در بعضی از 
تفاسیر آمده است :کلمه  »ظالم« مانند  »تمار« و  »خیاط« 

برای نسبت است، نه مبالغه.
4- پاداش و کیفرهای الهی بر چه اساسی است؟ 

پاداش و کیفرهای الهی طبق عدالت است و این کیفرها 
براساس اعمال آزادانه و آگاهانه خود انسان است. چنانکه در 

دعای جوشن آمده است : »یا من عذابه عدل«
آیه ۱83 سوره آل عمران :

همانان که گفتند خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبری 
ایمان نیاوریم تا برای ما قربانی بیاورد که آتش )آسمانی( آن را 
)به نشانه قبول( بسوزاند. بگو قطعاً پیش از من پیامبرانی بودند 
که دالیل آشکار را با آنچه گفتید برای شما آوردند اگر راست 

می گویید پس چرا آنان را کشتید.
1- شأن نزول آیه شریفه چیست؟

جمعی از بزرگان یهود به حضور پیامبر )ص( رسیدند و گفتند : 
»تو ادعا می کنی که خداوند تو را به سوی ما فرستاده و کتابی 
هم بر تو نازل کرده است در حالی که خداوند در تورات از ما 
پیمان گرفته به کسی که ادعای نبوت کند، ایمان نیاوریم، 
مگر اینکه برای ما حیوانی را قربانی کند و آتش )صاعقه ای( از 
آسمان بیاید و آن را بسوزاند. اگر تو نیز چنین کنی.  ما به تو 
ایمان خواهیم آورد« آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.

2- بهانه یهودیان چه بود؟ یهودیان، برای این که از قبول 
اسالم، طفره بروند، بهانه های عجیبی می آوردند. از جمله همان 
است که در آیه فوق به آن اشاره شد. آنها می گفتند : »خداوند از ما 
پیمان گرفته که دعوت هیچ پیامبری را نپذیریم، تا برای ما قربانی 

بیاورد که آتش آن را بسوزاند«
مفسران گفته اند : یهود ادعا می کردند که پیامبران الهی برای اثبات 
حقانیت خود باید حتما دارای این معجزه مخصوص باشند و حیوانی 
را قربانی کنند و به وسیله صاعقه آسمانی در برابر مردم سوخته شود.
اگر به راستی یهود این کار را به عنوان یک معجزه می خواستند نه 
لجاجت و بهانه جویی، مطلبی بود، ولی تاریخ گذشته آنها و همچنین 
برخورد های مختلفی که با پیامبر اسالم )ص( داشتند این حقیقت 
را به خوبی ثابت می کرد که منظور آنها هرگز تحقیق حق نبود، 
بلکه آنها هر روز برای فرار از پذیرش اسالم، در برابر فشار محیط و 
استدالالت روشن قرآن، پیشنهاد جدیدی مطرح می کردند و اگر 
انجام می شد، باز ایمان نمی آوردند. به دلیل اینکه آنها در کتاب های 
خود تمام نشانه های پیامبر اسالم )ص( را خوانده بودند و با این حال 

از قبول حق، طفره می رفتند.
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فرمانــده ســپاه اســتان کرمــان گفــت: 
شــهید ســلیمانی دارای یــک مکتــب 
ــوده و راه نجــات کشــور  ــوز ب درس آم
شــهید  تفکــر  کــردن  عملیاتــی 

ــت. ــه اس ــلیمانی در جامع س
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از 
ــی در  ــان، ســردار حســین معروف کرم
ــتاد  ــترک س ــه مش ــتین جلس نخس
ــلیمانی در  ــهید س ــب ش ــج مکت تروی
کشــور بــا ســتاد مکتــب حــاج قاســم 
ــور  ــه منظ ــه ب ــان ک ــتان کرم در اس
هماهنگــی برگــزاری دومیــن ســالگرد 
قاســم  ســپهبد  شــهید  شــهادت 
ــالم  ــور حجت االس ــا حض ــلیمانی ب س
والمســلمین حســن علیدادی سلیمانی 
ــام  ــتان و ام ــه در اس ــده ولی فقی نماین
ــر  ــا مقدم ف ــان، حمیدرض ــه کرم جمع
دبیــر ســتاد برگــزاری دومیــن ســالگرد 
شــهادت شــهید ســلیمانی و دبیــر 
ســتاد ترویج مکتب شــهید ســلیمانی، 
ــد  ــی زینی ون ــلیمانی و عل ــب س زین
اســتاندار کرمــان در ســتاد ســپاه ثاراهلل 
ــا بیــان  اســتان کرمــان برگــزار شــد ب
اینکــه ترویــج اندیشــه زیبــای شــهید 

ــرای نظــام  ــزا ب ــت اف ســلیمانی مصونی
مقــدس اســالمی اســت اظهــار داشــت: 
شــهید ســلیمانی محــور وحــدت جهان 

ــت. ــالم اس ــت اس ــالم و ام اس
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه مــا بــه شــهید 
ســپهبد قاســم ســلیمانی نــگاه مریــد و 
مــرادی، ســرباز و فرمانــده و نگاه شــاگرد 
ــم  ــاج قاس ــت: ح ــت گف ــتادی اس و اس

تندیــس ادب، اخــالص و عرفــان بــود.
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه اینکه شــهید ســلیمانی دارای 
یــک مکتــب درس آمــوز اســت و بایــد 
محــور عملگرایــی مدیــران کشــور قــرار 
ــای شــهید  ــزود: اندیشــه زیب ــرد اف بگی
ســلیمانی بایــد نهادینــه شــود و اعتقــاد 
ــلیمانی  ــهید س ــی ش ــم عملگرای داری

ــود. ــای او ب ــه زیب ــطه اندیش به واس
وی بــا بیــان اینکــه شــهید ســلیمانی را 
نبایــد بــه گذشــته و حــال جــدا از هــم 
خالصــه کــرد و بایــد بــا تلفیق گذشــته 
ــلیمانی را  ــهید س ــه ش ــال اندیش و ح
عملیاتــی کنیــم ادامــه داد: از نظــر مــا 
بزرگ تریــن شــخصیت تقریبــی جهــان 
اســالم حــاج قاســم اســت و نــگاه جهان 

اســالم را بــه شــیعه و انقــالب 
ــر داد. ــران تغیی اســالمی ای

ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه اینکه 
راه نجــات مــا عملیاتــی کــردن تفکر 
شــهید ســلیمانی در جامعــه اســت 
گفــت: ورود شــهید ســلیمانی در 
دفــاع از حــرم حضــرت زینــب )س( 
یــک ورود خــاص اســت و احســاس 
کــرد که دشــمنان قصــد اســائه ادب 

بــه نامــوس خــدا دارد.
وی بــا بیــان اینکه نــگاه مــا به عنوان 
بچه هــای شــهید ســلیمانی همیــن 
نــگاه اســت و خانــواده شــهید 
ســلیمانی را نامــوس ایــران می دانیم 
و بــرای آن جــان و آبــرو می گذاریــم 
ــلیمانی  ــهید س ــب ش ــزود: مکت اف
ــرف  ــا ح ــم ت ــتیبانی می کنی را پش

ــد. ــن نمان ــان روی زمی امامم
اســتان  ثــاراهلل  ســپاه  فرمانــده 
ــزاری  ــه داد: ســتاد برگ ــان ادام کرم
دومین ســالگرد شهید ســلیمانی در 
کشــور تشــکیل شــده اســت و دکتر 
مقدم فــر به عنــوان جانشــین ســتاد 
معرفــی شــدند کــه امــروز بــا حضور 

راه نجات کشور عملیاتی کردن تفکر شهید 
سلیمانی در جامعه است

ــه  ــتین جلس ــان نخس ــان در کرم ایش
مشــترک ســتاد ترویــج مکتــب شــهید 
ــا ســتاد مکتــب  ســلیمانی در کشــور ب
حــاج قاســم در اســتان کرمــان برگــزار 

می شــود.
ــان  ــه پیشــنهاد کرم ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای برگزاری دومین ســالگرد شــهادت 
دهــم تــا شــانزدهم دی مــاه اســت گفت: 
ــان  ــان الم ــهر کرم ــدان آزادی ش در می
ــت شــهید ســلیمانی نصــب  ــا محوری ب
ــام  ــه ن شــده و زیرگــذر میــدان آزادی ب
شــهدای تشــییع حاج قاســم نامگــذاری 

می شــود.

»محمــد ســهیل ســرو«، پژوهشــگر مســائل اجتماعــی 
بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: در چنــد ســال اخیر مشــکالت 
اقتصــادی و تغییــر ســبک  هــای زندگــی رایــج، ســبب 
شــده نــرخ طالق افزایــش و میــزان ازدواج در میــان جوانان 
کاهــش یابــد. ایــن اتفاقــات در دو بخــش دالیــل فــردی و 

علــل اجتماعــی قابــل بررســی اســت.
ازدواج و طــالق دو رویــداد مهــم زندگــی هســتند کــه در 
چنــد ســال اخیــر تغییراتــی در رونــد آنهــا ایجــاد شــده 
اســت بــه طوریکــه بــر اســاس آخریــن نتایــج مرکــز آمار 
ــان ۱۳۹۹ ازدواج در کشــور  ــا پای ــال ۱۳۹۰ ت ــران، از س ای
بیــش از ۳۶ درصــد کاهــش و در همیــن مــدت میــزان 
طــالق حــدود ۲۸ درصــد افزایــش داشــته اســت. کاهــش 
نــرخ ازدواج و افزایــش میــزان طــالق زنــگ هشــداری برای 
ــد  ــود می توان ــه، خ ــن دو واقع ــرا ای ــت؛ زی ــئوالن اس مس
ــه  ــه خصــوص از جنب ــد هــای بســیاری ب ــرات و پیام اث
اجتماعــی بــه دنبــال داشــته باشــند. نظــر بــه اهمیــت 
ایــن بحــث، پژوهشــگر ایرنــا بــا »محمــد ســهیل ســرو«، 
پژوهشــگر مســائل اجتماعــی بــه گفــت و گــو نشســت. 

ــل می خوانیــد: ــن گفــت و گــو را در ذی مشــروح ای

دالیل تاخیر در ازدواج جوانان
ســهیل ســرو پیرامــون دالیــل تاخیــر در ازدواج جوانــان ، 
اظهــار داشــت: بــه نظــر مــن بایــد بــه ایــن موضــوع در دو 
بخــش دالیــل فــردی و علــل اجتماعــی پرداخــت. دالیل 
ــی  ــی و ذهن ــی بخــش درون ــان یعن اســتدالل های جوان
ــه  ــی، جنب ــوارد بیرون ــل م ــت و عل ــر در ازدواج اس تاخی
اجتماعــی اســت کــه منجــر بــه این آســیب شــده اســت. 
در واقــع اســتدالل های جوانــان بــرای ازدواج یــا امتنــاع از 
آن را بایــد شــنید. گاهــی ایــن اســتدالالت صرفــا از زبان و 
بیان نســل های قبلی و سیاســتگذارانی شــنیده می شــود 
کــه وضعیت همســان بــا جوانــان را ندارند. بنابرایــن دالیل 
فــردی افــراد جامعــه بــرای عــدم ازدواج یــا تاخیــر در آن 
ــای  ــه کنش ه ــل اســت ک ــن دالی ــرا ای ــم اســت؛ زی مه
اجتماعــی و برایــن اســاس پدیــده ازدواج دیرهنــگام را بــه 

وجــود مــی آورد.
وی ادامــه داد: شــاید بتــوان برخــی از ایــن دالیــل فــردی را 
بــه این ترتیــب ذکر نمود: تصــور جوانــان از ازدواج و زندگی 
متاهلــی؛ ایــن تصــور می توانــد بســیار آرمانــی باشــد کــه 
مانــع ازدواج می شــود کــه خــود ایــن عامــل نیــز می توانــد 
متاثــر از شــرایط اجتماعــی باشــد. بــا مشــاهده شــرایط 
دشــوار زندگــی فــرد از تصمیم خــود منصرف یا بــه دنبال 
تامیــن حداکثــر مولفه هــای ایده الــی بــرای ازدواج اســت. 
ــا کــه از  ــن معن ــه ای ــورد دوم تصــورات کاذب اســت؛ ب م
ابتــدای ازدواج بایســتی همــه چیــز درســت باشــد و یــک 
زندگــی آمــاده تقدیــم فــرد شــود. از ســوی دیگــر تصــور 
ــرد  ــی ســهل باشــد و ف ــد خیل دیگــری از ازدواج می توان
بــدون ایجــاد آمادگی هــای حداقلــی اقــدام بــه ازدواج کند 
کــه خــود موجــب طــالق می توانــد باشــد. مــورد ســوم، 
تــرس و اضطــراب ناشــی از تشــکیل زندگــی و ســختی 
مســئولیت پذیــری اســت و مــورد چهــارم عدم اســتقالل 
مالــی و اجتماعــی جــوان یا باالرفتن ســن اســتقالل مالی 
بــه واســطه ورود دیرهنــگام در بــازار کار و در نتیجــه تاخیر 

در ســن ازدواج اســت.
ســهیل ســرو افــزود: از آنجاییکــه ازدواج خــود بــه عنــوان 
یــک متغیــر وابســته اســت کــه تحــت تاثیــر متغیرهای 
مســتقل زیــادی بوده که مســتقیما بر تصمیــم بــه ازدواج 
یــا تردیــد در آن تاثیرگذارنــد. از اینــرو علــل اجتماعــی را 
نیــز مــی تــوان اینگونــه فهرســت نمــود: نقــص در تمهید 
مولفه هــای اساســی اقتصــادی نظیــر اشــتغال، مســکن و 
معیشــت. در حــال حاضر مســکن و اجاره مســکن بســیار 
گــران اســت و بــه عنــوان الزمــه تشــکیل زندگــی علتــی 
اساســی تاخیــر در ازدواج اســت و چــون شــغل مناســب 
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ازدواج و طالق، دو روی یک سکه
کــه بتــوان بــا آن کســب درآمــد کــرد و با آن مســکنی 
خریــد یــا اجــاره کــرد، کــم اســت؛ بنابرایــن ســرمایه 
ــی را ســخت و  ــات زندگ ــه ملزوم ــرای تهی ــان ب جوان
ســن ازدواج را تــا بــه دســت آوردن شــرایط حداقلــی 
بــه تاخیــر می انــدازد. ایــن موضــوع اعتمــاد بــه نفــس 
جــوان و اســتقالل او را نیــز بــا مشــکل مواجــه می کند 
ــادی در زندگــی مشــترک او خواهــد  ــات زی کــه تبع
داشــت و بــا چنــد رفتــاری که مطابــق میل او نیســت 
زمینــه طــالق را بــه وجــود مــی آورد. بــه عبــارت دیگر 
تــرس از قبــول مســئولیت و عــدم اطمینان از شــرایط 
ــری آن واهمــه از  ــده و پیش بینــی ناپذی و اوضــاع آین

ــده آورده اســت. ازدواج را پدی
ــر  ــی تاخی ــل اجتماع ــر دالی ــه دیگ ــرو ب ــهیل س س
ــای  ــر مولفه ه ــت: تغیی ــرد و گف ــاره ک در ازدواج اش
فرهنگــی شــامل تغییــر در نگرش و ســنت ها، ســبک 
زندگــی و رســانه  ها؛ ســبب شــده هنجارهای مختلفی 
بــه وجــود بیایــد؛ بــه طــوری کــه ازدواج را کــه امــری 
بــه ارزش و هنجــار بــوده اســت، تبدیــل بــه یــک ضــد 
ارزش و ناهنجــاری به خصوص در کالن شــهرها شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه در نظــام ارزشــی ازدواج امری 

ممــدوح اســت.
وی ادامــه داد: از طرفــی دیگــر می تــوان گفــت ازدواج 
دیگــر کارکردهــای ســابق خــود را نــدارد. در گذشــته 
ازدواج بــه عنــوان تولیــد نســل و ایجــاد نیــروی 
ــده  ــه و فای ــذا هزین ــت، ل ــوده اس ــرح ب ــتغال مط اش
اجتماعــی و اقتصــادی داشــته اما اکنــون ایــن دو مورد 
تبدیــل بــه حالتــی شــده اند کــه بیشــتر در ذهنیــت 
اجتماعــی هزینــه اســت تــا فایــده. از طرفــی تنهایی و 
انزواطلبــی یکــی از پدیده هــای دنیــای جدیــد اســت 
کــه بــا فردگرایــی و تقســیم کار قریــن بــوده و هســت 
ــا تاخیــر در ورود بــه اجتمــاع ســازنده  و انســان ها را ب

ــد ــه رو می کن ــد رو ب ــواده جدی ــد خان مانن
عوامل و ریشه های  افزایش طالق در جامعه 

ســهیل ســرو در خصــوص دالیــل افزایــش طــالق در 
ــزارو  ــداد ۵۵۶ ه ــال ۱۳۹۹، تع ــت: در س ــه گف جامع
ــن مــدت  ۷۳۱ ازدواج ثبــت شــده اســت. درطــول ای
ــا  ــر ب تعــداد ۱۸۳ هــزار و ۱۹۳ مــورد طــالق کــه براب
۸.۵ درصــد اســت، ثبــت شــده اســت کــه نســبت بــه 
ســال ۱۳۹۸ کــه ایــن میــزان برابــر بــا ۸.۱ درصــد بوده 

افزایــش نشــان میدهــد.
وی گفــت: براســاس یــک پژوهــش کــه دالیــل طالق 
در کشــور را طــی ســال های ۱۳۷۷ تــا ۱۳۹۷ بررســی 
کــرده،  عوامــل موثــر بــر طــالق در چهــار دســته کلی 
»همســرگزینی نادرســت«، »نقــص دانــش و مهــارت 
همســران«، »عملکرد نامطلوب همســران« و »شــرایط 

نامطلــوب اقتصــادی« قــرار می گیرنــد.
وی ادامــه داد: ازدواج ناآگاهانه، نداشــتن بلــوغ الزم برای 
ازدواج، عــدم برخورداری از ســالمت روانی، شــخصیتی 
و اخالقــی، تزلــزل پایه هــای ایمــان، عــدم واقع گرایــی 
در معرفــی خــود و شــناخت همســر و عــدم تناســب 
فــردی و خانوادگــی همســران در زمینه هــای مختلف؛ 
در دســته همســرگزینی نادرســت قــرار می گیرنــد که 
بخــش قابــل توجهــی از طالق هــا ریشــه در این مــوارد 

دارد.
ســهیل ســرو بیــان کــرد: بــه نظــر می تــوان عوامــل 
بیشــتر جامعه شــناختی را نیز بــه عوامل روانشــناختی 
فــوق افــزود. لــذا بــا توجــه بــه پاســخی کــه بــه ســوال 
ــز تاحــدودی روشــن مــی  ــل طــالق نی اول دادم دالی
شــود. زمانــی کــه تصویــر ســازی ها از ازدواج و طــالق 
واقــع  بینانــه نیســت و عنصــر عشــق آنقــدر پیــش از 
ازدواج پررنــگ می شــود و مســئولیت پذیــری کمتــر 
درفضــای جامعــه مدنظــر قــرار می گیــرد، هــدف  هــا و 

وســایلی کــه قبــل از ازدواج تصویــر می شــدند، در 
دل زندگــی تطابــق تــام پیــدا نمی کننــد و چــون 
ــا  ــر شــده پیــش از ازدواج همــه ب زندگــی تصوی
خوبــی و خرمــی تصویــر شــده بــود بــا ناراحتــی 
قریــن شــود و آنــگاه بســتر طــالق را بــه وجــود 

آیــد.
ــه  ــوان ب ــر می ت ــل دیگ ــرد: از عوام ــار ک وی اظه
تحمیــل ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی بــر 
ــاس  ــن اس ــرد. برای ــاره ک ــی اش ــط خانوادگ رواب
فشــارهای زندگــی بــه جهــات اقتصــادی و تغییر 
ــاختار  ــه س ــوع ک ــال وق ــی در ح ــبک زندگ س
اجتماعــی را دگرگــون نمــوده منجــر بــه وقــوع 

ــود. ــالق می ش ــر ط ــی نظی پیامدهای
راهکار چیست؟

ســهیل ســرو بــه راهکارهای موثــر در ایــن زمینه 
اشــاره کــرد و گفــت: آگاه ســازی های اجتماعــی، 
فــردی و آمــوزش مهارت هــای زندگــی از جملــه 
ــانه ها  ــن، رس ــت. در ضم ــن راه کارهاس مهمتری
نیــز بایســتی نظــام ارزشــی ایی را کــه تبلیــغ و 
نمادســازی مــی کننــد، باید مبتنی بر اســتحکام 
خانــواده باشــد. نمی تــوان در عرصــه کنش هــای 
ــی  ــه گونه ای ــی ب ــای فرهنگ ــی و نماده اجتماع
مــدل ســازی نمــود و در صحنــه رســانه ها شــاهد 
گونــه دیگــری از ایــن الگوهــا بــود کــه در نهایــت 
ــه ایــن دو زمینــه شــکاف های فرهنگــی و  فاصل

اجتماعــی را بــه وجــود مــی آورد.
ــی و  ــی، واقع گرای ــن واقع بین ــت: همچنی وی گف
کنترل توقعــات اجتماعــی از موارد دیگری اســت 
کــه بایســتی ذهــن و روح جمعــی را به آن ســوق 
داد. در کنــار ایــن مولفــه ایجاد روحیه مســئولیت 
پذیــری و ایجاد تســهیالت اقتصادی، معیشــتی و 
شــغلی به خصوص مســکن ارزان قیمت و شــعل 
پایــدار بــا امنیــت شــغلی و روانــی زوجیــن نقش 
ــر طــالق خواهــد  ــه ســزایی در کاهــش مقادی ب

داشــت.
ــا  ــن ب ــنایی زوجی ــه داد: آش ــرو ادام ــهیل س س
ــه  ــز از جمل ــای زناشــویی و زندگــی نی مهارت ه
عوامل مخفــی و مغفول اســت. نمایانــدن خانواده 
بــه عنــوان یــک اجتمــاع کوچــک و بنیانــی کــه 
بــا دوســتی متفــاوت اســت و حقــوق و تکالیــف 
ــدان در آن براســاس قراردادهــای  زوجیــن و فرزن
الهــی تعبیــه شــده و عــرف و اجتمــاع و قوانیــن 
ــه  ــد ب ــی رود، می توان ــه پیــش م ــر آن پای ــز ب نی
ــای  ــوق  ه ــالق بینجامد.مش ــار ط ــش آم کاه
ــه  ــد جنب ــی، می توان ــات رفاه ــی و خدم فرهنگ
کارکــردی ازدواج را تقویــت کنــد. بــه طــوری کــه 
ایــن مزایــا و خدمــات بــرای متاهلیــن پررنگ تر از 
مجردیــن باشــد و در نهایــت تعریف فضــای خانه 
بــه عنــوان فضــای همــکاری، گفتگــو، خدمــت و 
مســئولیت می توانــد در کاهــش امــر طــالق موثر 

واقــع گــردد.
.

مجوز استفاده از دورکاری 
برای مادران شاغل دارای 

فرزند زیر شش سال صادر شد
بــا پیگیری هــای معــاون رییــس جمهــور در امــور زنان 
ــتخدامی  ــازمان اداری اس ــت س ــه ریاس ــواده نام و خان
ــادران  ــرای م ــر مجــوز اســتفاده ازدورکاری ب ــی ب مبن
ــد  ــاغل دارای فرزن ــم ش ــان خان ــاغل دارای کارکن ش

خردســال صــادر شــد.
بــه گــزارش ایســنا- بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی 
معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری؛ بــا 
عبــور کشــور از پیــک پنجــم کرونــا و لغــو بخشــنامه 
نحوه فعالیت دســتگاه هــای اجرایی و ادارات در شــرایط 
ســه گانــه هشــدار ناشــی از همه گیــری بیمــاری کرونا 
و بــا توجــه بــه عــدم بازگشــایی مهدهــای کــودک در 
ــا و  ــت ه ــا درخواس ــت ب ــن معاون ــور، ای ــر کش سراس
تمــاس هــای مکــرر مــادران شــاغل دارای فرزنــد زیــر 
شــش ســال روبرو شــد که بــرای حضــور در محــل کار 

بــا مشــکل مواجه شــدند.
لــذا بــا پیگیــری هــای مکــرر دکتــر خزعلــی معــاون 
ــرح  ــواده و ط ــان و خان ــور زن ــور در ام ــس جمه ریی
موضــوع در ســه جلســه پیاپــی هیــات دولــت، نامــه 
ریاســت ســازمان اداری اســتخدامی مبنــی بــر مجــوز 
اســتفاده از دورکاری بــه شــماره ۴۲۵۷۳ مــورخ 

۱۴۰۰.۰۸.۱۲ صــادر شــد.
در ایــن نامــه تصریــح شــده اســت کــه در ارتبــاط بــا 
اولویــت دورکاری کارکنــان خانــم شــاغل دارای فرزنــد 
خردســال، تبصــره ذیــل مــاده ۴ آییــن نامــه دورکاری 
ــا ایــن  شــماره  ۴۴۷۲۶/۷۶۴۸۱ مــورخ ۱۳۸۹.۰۴.۰۸ب
مضمــون کــه »در صــورت وجــود چنــد کارمنــد واجد 
ــا دارای  ــاردار ی ــادران ب ــرایط متقاضــی دورکاری، م ش
فرزنــد کمتر از شــش ســال و معلولیــن عزیــز از اولویت 

برخــوردار خواهنــد بــود« مبنــای عمــل قــرار گیــرد.
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قانــون  حمایت هــای  و  مشــوق ها 
جوانــی  و  خانــواده  از  »حمایــت 

چیســت؟ جمعیــت« 
تهــران- ایرناپــاس- طــرح »حمایــت 
جمعیــت«  جوانــی  و  خانــواده  از 
ــت  ــار رف ــد ب ــس از چن ــرانجام پ س
ــورای  ــس ش ــن مجل ــت بی و برگش
اســامی و شــورای نگهبان تائید شــد؛ 
گرچــه هــر مصوبــه ای ممکــن اســت 
ــد  ــک فرآین ــی داشــته و در ی ایرادهای
ــاح  ــه اص ــاز ب ــخص، نی ــی مش زمان
داشــته باشــد، امــا ایــن مصوبــه را بــه 
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــرات می ت ج
یازدهــم  مجلــس  دســتاوردهای 

ــت. دانس
ــرح  ــن ط ــاس، ای ــزارش ایرناپ ــه گ ب
ــده  ــل ش ــون تبدی ــه قان ــاال ب ــه ح ک
اســفندماه پارســال در مجلس تصویب 
ــان  ــورای نگهب ــه ش ــد ب ــرای تائی و ب
ارســال شــد کــه فرآینــد تائیــد نهایی 
ــرع  ــا ش ــرت ب ــدم مغای ــرای ع آن )ب
ــه  و قانــون  اساســی( حــدود ۸ مــاه ب
ــد منتظــر  ــد؛ حــاال بای طــول انجامی
باشــیم دســتورالعمل های اجرایــی آن 
بــه ســرعت تدویــن و به دســتگاه های 

ــاغ شــود. ــط اب ذیرب
ــتین  ــوان نخس ــه را می ت ــن مصوب ای
ــل  ــران حداق ــرای جب ــی ب گام قانون
بخشــی از آثــار درازمدت ســالخوردگی 

ــی کــرد. جمعیــت کشــور ارزیاب
ایرناپــاس در روزهــای آینــده بــه 
و  قــوت  نقــاط  تحلیــل  و  واکاوی 
ضعــف ایــن قانــون خواهــد پرداخــت 
ــک  ــه ی ــزا ب ــب مج ــک مطل و در ی
»مغالطــه مهــم« درباره نگاهــی خاص 
ــی  ــی جمعیت ــت های کل ــه سیاس ب
ــت  ــدن جمعی ــا پیرش ــاوت آن ب و تف

ــد داد. ــخ خواه پاس
امــا در ایــن مطلــب می خواهیــم 
مــروری داشــته باشــیم بــه مهمتریــن 
ســرفصل ها و مفــاد قانونــی کــه 
نهــاد خانــواده  از  بــرای حمایــت 
پیرشــدن ســریع  از  و جلوگیــری 
جمعیــت ایــران تصویب شــده اســت، 
بــا ایــن توضیــح کــه این گام نخســت، 
ــا و  ــر نهاده ــی دیگ ــد هم افزای نیازمن
دستگاه هاســت تــا کشــورمان در چند 
دهــه آینــده در »تلــه جمعیتــی« یــا 
ــار نشــود. ــن گرفت ــاروری پایی ــه ب تل

در قانــون حمایــت از خانــواده و جوانی 
جمعیــت، ســرفصل های مختلفــی بــا 
موضوع هــای جوانــان در آســتانه ازدواج 
یــا زوج هــای جــوان، حمایت هــای 
دوران بارداری و شــیردهی، تســهیات 
ــد  ــرای تول ــی ب ــا حمایت هــای قانون ی
هــر فرزنــد بویــژه فرزنــد دوم بــه بعــد، 
حمایــت از خانواده هــای دارای فرزنــد، 
حمایت از مادران شــاغل و غیرشــاغل، 

حمایــت از مــادران دانشــجو و طلبــه 
وجــود دارد.

همچنیــن ذیــل جهت گیری هــای 
اساســی، به طــور تفصیلی بــه هرکدام 
ــت:  ــده اس ــاره ش ــوارد اش ــن م از ای
مشــوق های  مســکن،  تســهیات 
اقتصادی، تســهیات شــغلی، خدمات 
از گروه هــای  اجتماعــی، حمایــت 

ــی و ... ــهیات آموزش ــی، تس مردم
در فصــول دیگــر قانــون جدید حمایت 
از خانــواده و جوانــی جمعیــت، مفادی 
ــون و  ــول در مت ــاح و تح ــاره اص درب
برنامه هــای آموزشــی و پژوهشــی، 
و  بهداشــت  آموزشــی  برنامه هــای 
درمــان، فرهنگ ســازی و حتــی بهبود 
کیفیــت زایمــان طبیعی و تســهیات 
ویــژه بــرای آن و نیــز ســقط جنیــن و 
غربالگــری پیش بینــی و مصوب شــده 

اســت.
یکــی از جالب تریــن مــواد ایــن قانــون، 
حمایت هــای مــادی و معنــوی بــرای 
ــدآوری  ــه فرزن ــا ب ــویق خانواده ه تش
اســت؛ از جملــه پرداخــت یک میلیون 
تومــان باعوض بــرای ســرمایه گذاری 
در بــورس بنــام فرزنــدان متولــد ســال 
افزایــش ۲۵  آن،  از  بعــد  و   ۱۴۰۰
درصــدی ســقف تســهیات مســکن 
ــن  ــد و ســاخت و همچنی ــرای خری ب
وام جعالــه مســکن بــه ازای هــر فرزند 
ــت  ــاله دوره بازپرداخ ــش دو س و افزای
ــرای  ــا تســهیات قرض الحســنه ب و ی
تولــد فرزنــد اول تــا پنجــم و باالتــر به 
ترتیــب از ۱۰ تــا ۵۰ میلیــون تومان با 

تنفــس ۶ ماهــه.
همچنیــن مــواد متعــدد دیگــری نیــز 
ــف  ــت و تکلی ــده اس ــی ش پیش بین
قانونــی بــرای وزارتخانه های بهداشــت  
و درمــان، آمــوزش و پرورش، مســکن، 
رفــاه، صمــت، اقتصــاد، آمــوزش عالی، 
بانــک مرکزی و صداوســیما مشــخص 
شــده؛ خاصــه برخــی از آنهــا از ایــن 

قــرار اســت:
- اختصــاص وام ازدواج بــه زوجیــن 
ــه مقــدار   جــوان کمتــر از ۲۵ ســال ب
۲۰۰ میلیــون تومــان و بــه زوجیــن با 
ســنین باالتــر، ۱۴۰ میلیــون تومــان با 

ضمانــت پرداخــت آســان
- تکلیــف دولــت بــرای پوشــش 
ــان  ــای درم ــه هزینه ه ــه ای هم بیم

نابــاروری زوجیــن
ــرای پوشــش  - تکلیــف وزارت رفــاه ب
بیمــه همــه آزمایش هــای مــادر و 
ــی ــط قانون ــاس ضواب ــن را براس جنی

بــرای  - تکلیــف وزارت بهداشــت 
ــری  ــام غربالگ ــردن انج ــاری ک اختی
ارائــه  عملکــرد  استانداردســازی  و 

بــارداری خدمــات  دهنــدگان 
ــن  ــرای تامی ــاه ب ــف وزارت رف - تکلی

ســبد تغذیــه و بســته بهداشــتی همــه 
مــادران بــاردار، شــیرده و دارای کــودک 

ــا آزمــون وســع( ــر ۵ ســال )ب زی
- تکلیــف بانک مرکــزی بــرای پرداخت 
وام قرض الحســنه بــه ازای تولــد فرزنــد 
اول و باالتــر، از ۱۰ تــا ۵۰ میلیــون 
تومــان بــا تنفــس ۶ ماهــه اعطــاء و قابل 
افزایــش تــا مبلــغ ۲۵۰ میلیــون تومــان 

ــرای چندقلوها ب
- تکلیــف دولــت برای اعطــای مرخصی 
ــاردار ۹  ــادران ب ــرای م ــان ب ــل زایم کام
مــاه کامــل و بــرای مــادران بــاردار دارای 
دوقلــو و بیشــتر، ۱۲ مــاه کامل همــراه با 

پرداخــت کامــل حقوق
- تکلیــف وزارت مســکن بــرای اعطــای 
واحد مســکونی یــا زمین حداکثــر ۲۰۰ 
متــری بــا قیمــت تمــام شــده بــه ازای 
تولــد فرزنــد ســوم و باالتــر همــراه بــا ۲ 

ســال تنفــس و بازپرداخــت ۸ ســاله
ــای  ــه اعط ــاد ب ــف وزارت اقتص - تکلی
ــرای  ــی ۱۵ درصــدی ب ــت مالیات معافی
ــد هــر  ــه ازای تول اشــخاص حقیقــی  ب
یــک از فرزنــدان ســوم و باالتــر- تکلیف 
وزارت رفــاه بــرای پوشــش رایــگان بیمه 
مــادران خانــه دار روســتایی و عشــایری 

دارای ســه فرزنــد و بیشــتر
ــرای فراهــم کــردن  - تکلیــف دولــت ب
امــکان اســتفاده از موزه هــا، اماکــن 
ــادران  ــرای م ــینماها را ب ــی و س ورزش
ــواده  ــتر و خان ــد و بیش ــه فرزن دارای س

بطــور نیــم بهــاء
- تکلیــف همــه دســتگاه ها بــرای 
اختصــاص ۷۰ درصــد از ظرفیــت منازل 
مســکونی ســازمانی خــود بــه کارکنــان 

ــد و بیشــتر دارای ســه فرزن
- تکلیــف وزارت صمــت برای تخصیص 
ــه  ــل ب ــاخت داخ ــودروی س ــک خ ی
ــه  ــت ب ــدون نوب ــه و ب ــت کارخان قیم

ــتر ــد و بیش ــادران دارای دو فرزن م
- تکلیــف دولــت بــرای تامیــن فضــای 
ــی و  ــن عموم ــه اماک ــب در هم مناس
دســتگاه ها بــرای رفــع نیــاز نــوزاد، 

ــاردار ــادران ب ــودک و م ک
مکلــف  رفــاه  وزارت  تکلیــف   -
ــوابق  ــه س ــال ب ــش دو س ــرای افزای ب

مشوق ها و حمایت های قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 

ــری  ــن رســانه های عب ــر تیراژتری ــاد یکــی از پ ــه اعتق ب
ــان، رژیــم صهیونیســتی در حــال فروپاشــی اســت و  زب
بــرای تاکیــد بــر ایــن امــر ۶ دلیــل و حقیقــت را ذکــر 

کــرده اســت.
ــنیم،  ــزاری تس ــل خبرگ ــن المل ــروه بی ــزارش گ ــه گ ب
ــه و مســتند  ــع بینان روزنامــه هاآرتــص در گزارشــی واق
بــا اشــاره بــه حقایــق موجــود، تاکیــد کــرد بــه ۶ دلیــل 

اســرائیل در حــال فروپاشــی اســت.
ــه را تحــت عنــوان پایــان  راجیــل آلپیــر کــه ایــن مقال
جهــان بــرای اســرائیل اکنــون رقم می خــورد بــه ۶ دلیل 
و نشــانه در رابطــه بــا فروپاشــی اســرائیل اشــاره و بــه آن 

اعتــراف کــرده اســت.
ــنده  ــن نویس ــط ای ــده توس ــر ش ــق ذک ــاس حقای براس
اســرائیلی اولیــن حقیقــت کــه منجــر بــه فروپاشــی و از 
بیــن رفتن اســرائیل از صفحه نقشــه جهان می شــود آن 
اســت کــه اســرائیل یک ســاختار آپارتایــد اســت، در واقع 
اســرائیل یــک ســاختار دو قومیتــی اســت کــه یهودیــان 
اکثریــت مطلــق را در آن تشــکیل داده و از دیدگاه همین 
اکثریــت، اشــغال مناطــق فلســطینی امــری مــورد تایید 
اســت، آنهــا نــه تنهــا آن را تایید بلکــه برای گســترش آن 
هــم تــاش می کننــد و بــه ایــن رویــه خــود هــم چــه از 

نظــر عملــی و چــه از لحــاظ نظــری ادامــه خواهنــد داد.
ــد  ــیار قدرتمن ــان بس ــکل گیری جری ــت دوم ش حقیق
از یهودیــان تندرویــی اســت کــه حــول محــور بنیامیــن 
ــده و  ــرد آم ــر ســابق اســرائیل گ نتانیاهــو نخســت وزی
ــن  ــد. ای ــردی فاشیســتی و ضــد دموکراســی دارن رویک
ــر  ــه ای از رهب ــه وار و کورکوران ــکل دیوان ــه ش ــان ب جری
جریــان )نتانیاهــو( تبعیــت کــرده و بــا وجــود پرونده های 
جنایــی اش همچنــان از وی حمایــت مــی کننــد و باعث 
ــه روز  ــرای اســرائیل روز ب ــان چــپ گ ــا جری شــده اند ت

ضعیــف تــر شــود.
حقیقــت ســوم نشــان دهنــده فروپاشــی رژیــم 
صهیونیســتی از دیدگاه این نویســنده چپگرای اسرائیلی، 
شــکل گیری نوعــی خودمختــاری بــرای یهودیــان دیــن 
ــد  ــه کار می کنن ــراد ن ــن اف ــت، ای ــی اس ــرای افراط گ
و نــه تولیــدی دارنــد در حالــی کــه تمــام مخــارج آنهــا 
را اســرائیل تامیــن کــرده و روز بــه روز بــار بیشــتری بــر 

اســرائیل وارد می کننــد.
ــی  ــه فروپاش ــر ب ــد منج ــه می توان ــی ک ــت چهارم عل
ــت  ــرایط زیس ــود، ش ــه ش ــو آن از نقش ــرائیل و مح اس
محیطی موجود در )فلســطین اشــغالی( اســت. اســرائیل 
امــروز بــه منطقــه ای  پرتراکــم مملــو از زبالــه و آلودگــی 
تبدیــل شــده اســت، بســیار بیشــتر از حــد معمــول گرم 
بــوده و جامعــه آن هــم بــه شــدت عصبــی هســتند، این 
مســایل می تواند بســتر مناســبی بــرای فعالیت و رشــد و 

نمــو فاشیســت های هــوادار نتانیاهــو باشــد.
ــه فروپاشــی اســرائیل در  ــت منجــر ب ــن حقیق پنجمی
کشــمکش فرهنگ هــا در جامعــه اســرائیل نهفته اســت. 
در جامعــه اســرائیل خبــری از گفتگــوی داخلــی وجــود 
نــدارد، ایــن مســئله بــه وضــوح در شــبکه های اجتماعی 
قابــل مشــاهده اســت در حالــی کــه ســطح شــبکه های 
تلویزیونــی هــم بســیار نــازل بــوده و بیــش از هــر چیــز 
چهــره ســیاه تــری را از اســرائیل بــه خــورد مخاطبــان 

می دهنــد.
ششــمین حقیقــت هــم شــدت گرفتــن احتمــال وقــوع 
جنــگ اســت، جنگــی کــه در آن هزاران موشــک بر ســر 
اســرائیل از ســوی حــزب اهلل، ایــران و جنبــش حمــاس 

فــرود خواهــد آمــد.

رسانه عبری پازل ۶ ضلع فروپاشی 
رژیم صهیونیستی را لیست کرد

خاطرات دختر سردار 
سلیمانی از پدرش

ــد هــر یــک از  ــه ازای تول بیمه گــذاران ب
فرزنــدان چهــارم و پنجــم

- تکلیــف وزارت بهداشــت بــرای فراهــم 
کــردن امــکان برخــورداری از ســه نیــم 
ــاردار  ــادران ب ــرای م ــی ب ــال تحصیل س
دانشــجو و طلبــه و امــکان مهمان شــدن 
ــد  ــجوی دارای فرزن ــادران دانش ــرای م ب

ــر دو ســال زی
- تکلیــف وزارت آمــوزش و پــرورش برای 
ــتای  ــب در راس ــوای مناس ــن محت تامی
سیاســت های کلــی جمعیت و خانــواده و  
فراگیــری مهارت هــای زندگــی در کتــب 

درســی همــه مقاطــع تحصیلی
- تکلیــف وزارت بهداشــت بــرای اصــاح 
و ارائــه همــه متــون علمی و پزشــکی در 
راســتای تبیین مضــرات مــادی و معنوی 
ســقط جنیــن و داروهــای ضدبــارداری و 
آمــوزش مــادران بــرای زایمــان طبیعــی
- تکلیــف ســازمان صداوســیما )ضمــن 
ــه  ــون(، ب ــن قان ــرای ای ــری اج مطالبه گ
اختصــاص ۱۰ درصــد بودجــه تولیــدی 
خــود بــرای تولیــدات با محتــوای افزایش 

جمعیــت و فرزنــدآوری
بــرای  بهداشــت  وزارت  تکلیــف   -
تعرفه هــا،  کامــل  رایگان ســازی 
ــی  ــان طبیع ــوزش زایم ــا و آم کارانه ه
دامنــه و جزئیــات ایــن قانــون، بــه 
حــدی گســترده اســت کــه تقریبــا 
همــه جوانــب و ماحظه هــای الزم را 
ســنجیده و بخش بزرگی از دســتگاه های 
دولتــی و غیردولتــی را مکلــف بــه اجرای 
سیاســت های حمایــت از خانــواده و 
ــس  ــن پ ــت.از ای ــرده اس ــدآوری ک فرزن
آنچــه مهــم اســت، تدوین ســریع و دقیق 
آیین نامه هــای اجرایــی بــه دســتگاه ها و 
نظــارت بــر اجــرای کامــل آن اســت؛ بــه 
ایــن ترتیــب امیــد مــی رود کــه در یــک 
بــازه زمانــی میــان مــدت، میــزان کاهش 
رشــد جمعیــت، متوقــف شــود.طبیعی 
اســت کــه در هنــگام اجــرای ایــن قانــون 
بســیاری از جنبه های مثبــت و منفی آن 
در عمــل مشــخص می شــود و می تــوان 
بــر اســاس نقدهــای کارشناســانه، قانــون 
ــا را  ــا برخــی بنده یادشــده را اصــاح ی

ــن کــرد. جایگزی
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در  ســلیمانی  قاســم  شــهید  ســپهبد  دختــر 
روایــت خاطراتــی از پــدرش گفــت: بابــا بــا خنــده 
ــر  ــه به فک ــد ک ــدر ناتوانن می گفــت »دشــمنان آن ق

ــتند«. ــن هس ــذف م ح
ــری در  ــام دیگ ــرور نافرج ــه ت ــلیمانی ب ــب س زین
خــط مقــدم اشــاره و آن را از زبــان شــهید خرمــی 
ــت  ــظ داش ــک محاف ــدرم ی ــت: پ ــرد و گف ــل ک نق
ــهادت  ــل از ش ــه قب ــی ک ــام شــهید رضــا خرم به ن
پــدرم در ســوریه بــه شــهادت رســید. شــهید خرمی 
بــرای مــا تعریــف می کــرد کــه »مــا در خــط بودیــم 
کــه یک دفعــه حــاج قاســم آمــد تــا از خــط بازدیــد 
کنــد. همــه شــوکه شــده بودنــد کــه؛ داعــش چنــد 
قــدم آن طرف تــر اســت، حــاج قاســم در ایــن فضــا 
ــرحال و  ــم س ــاج قاس ــد؟ ح ــه کار می کن ــا چ اینج
بشــاش آمــده بــود و لبخنــد مــی زد تــا بــه بچه هــا 

روحیــه بدهــد«.
ــن  ــت »در ای ــی می گف ــه داد: شــهید خرم وی ادام
میــان دیــدم دو نفــر آدم ناشــناس کــه ظاهرشــان 
ــا  ــود، آنجــا ایســتاده اند و ب ــا نب شــبیه بچه هــای م
ــانده  ــان را پوش ــد، صورتش ــت می کنن ــم صحب ه
ــر  ــن دو نف ــم »ای ــم گفت ــه حــاج قاس ــد، ب بودن
ــا  ــا حــاج آق ــب هســتند« ام ــی عجیــب و غری خیل
ــن  ــه ای ــود و ب ــودش ب ــای خ ــغول فعالیت ه مش
موضــوع اهمیتــی نمــی داد. شــهید پورجعفــری 
ــی روم از  ــن م ــد م ــازه بدهی ــت »اج ــن گف ــه م ب
بچه هــای خــط ســؤال کنــم کــه؛ اینهــا چه کســی 

ــتند؟««. هس
دختــر سیدالشــهدای مقاومــت بیــان کــرد: همیــن 
ــود  ــدا می ش ــدر ج ــری از پ ــهید پورجعف ــه ش ک
ــه داســتان چیســت،  ــد ک ــا ســؤال کن ــا از بچه ه ت
ــا  ــمت باب ــدازی به س ــه تیران ــروع ب ــر ش آن دو نف
ــدر را  ــن پ ــی پیراه ــا خرم ــهید رض ــد و ش کردن
گرفتــه ایشــان را روی زمیــن خوابانــد تــا تیــری بــه 
ایشــان نخــورد. مــن ایــن مســئله را چیــزی غیــر از 
ــه می خواســت در آن  ــم ک ــد نمی بین دســت خداون

شــرایط ایشــان را حفــظ کنــد.
زینــب ســلیمانی بــا اشــاره بــه ماجــرای خطرناکــی 
کــه در زمــان حضــور کنــار پــدر در ســوریه پیــش 
آمــده بــود، گفــت: اتفاقــی کــه ناگهانــی افتــاد، مــا 
ــه  ــی ک ــرف اتوبان ــان دو ط ــرد، آن زم ــوکه ک را ش
ــای  ــت نیروه ــود، دس ــق ب ــرودگاه دمش ــمت ف س
ــی  ــت وقت ــرم هس ــود، خاط ــلحین ب ــش و مس داع
انفجــار اتفــاق افتــاد و مــا تــوی ماشــین نشســتیم، 
ــاس  ــردم و احس ــگاه ک ــم ن ــه اطراف ــه ب ــک لحظ ی
ــیاه  ــز س ــه چی ــت، هم ــک اس ــی تاری ــردم خیل ک
ــین ها  ــاالی ماش ــرعت ب ــردم س ــاس ک ــود، احس ب
نشــان دهنده آن اســت کــه پــدرم در خطــر اســت، 
به خصــوص کــه قبــًا هــم شــنیده بــودم دو طــرف 

ــان در اشــغال داعــش اســت. اتوب
وی در ادامــه تصریــح کــرد: در آن لحظــه احســاس 
کــردم چــه کار می توانــم بکنــم کــه از پــدرم 
محافظــت کنــم و او را بغــل کــردم، دســتم را 
ــمت  ــدازی از س ــر تیران ــا اگ ــم ت ــان انداخت دورش
مــن بــه ایشــان شــد، بــه بابــا اصابــت نکنــد. پــدرم 
می خندیــد و ابتــدا متوجــه نشــد کــه چــرا ایشــان 
ــن ترســیده ام،  ــه م ــرد ک ــر ک ــرده ام، فک ــل ک را بغ
ــه مقصــد رســیدیم و متوجــه موضــوع  بعــد کــه ب
ــردم،  ــن کار را ک ــرا ای ــه چ ــد ک ــت ش ــد، ناراح ش
ــد،  ــیبی وارد می ش ــما آس ــه ش ــر ب ــت: »اگ می گف

ــدم«. ــت می ش ــاً ناراح ــن واقع م
ــری از ســخنانش  ــلیمانی در بخــش دیگ ــب س زین
ــه  ــم و عاق ــاج قاس ــداری ح ــه مردم ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــا نگاه ه ــردم ب ــرهای م ــام قش ــه تم ــی او ب قلب
ــه ذکــر خاطــره ای  مختلــف سیاســی و اعتقــادی ب
پرداخــت کــه در آن میــان حــاج قاســم بــا یــک زن 
ــی  ــت صحبت های ــه حکوم ــرض ب ــاب معت کم حج
رد و بــدل می شــود کــه نــگاه و بــاور آن زن را 
ــاارزش  ــه ای ب ــت او هدی ــد و در نهای ــر می ده تغیی

از حاج قاســم دریافــت می کنــد.
ــره را  ــن خاط ــر ای ــی نظی ــلیمانی اتفاقات ــب س زین
در دوره حیــات ســردار ســلیمانی فــراوان خوانــد و 
ــه هیــچ گــروه  ــق ب ــدرم متعل تأکیــد کــرد کــه »پ
سیاســی ای نبــود و دفــاع از رهبــر معظــم انقــاب 
در هــر شــرایطی برایــش مهــم بــود.«، روایــت ایــن 

ــل مشــاهده اســت: ــر قاب ــم زی خاطــره در فیل
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عمــودی: پــدر بــزرگ - انتظــار ۸ عمــودی: شــب اول زمســتان - ایلــی از 
تــرک - آش ۹ عمــودی: از اعضــای درخت - فهرســت اشــتها آور - پارچه 
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معــاون ســابق وزارت صمــت و شــبکه دالالن 
مرتبــط بــا وی کــه نقــش زیــادی در التهابــات 
بــازار روغــن و کمبــود ایــن کاالی اساســی در 

ســال ۹۹ داشــتند، دســتگیر شــدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا 
و ســیما، معــاون ســابق وزیــر صمــت و شــبکه 
ــادی در  ــش زی ــه نق ــا وی ک ــط ب دالالن مرتب
ــن کاالی  ــود ای ــن و کمب ــازار روغ ــات ب التهاب
توســط  داشــتند،   ۹۹ ســال  در  اساســی 

ــدند. ــت ش ــپاه بازداش ــات س ــازمان اطاع س
ایــن مســئول وقــت دولتــی متهــم اســت کــه 
بــا دریافــت رشــوه، ارز ۴۲۰۰ تومانــی مربــوط 
ــی  ــرکتی خصوص ــه ش ــن را ب ــه واردات روغ ب
تخصیــص داده کــه نــه تنهــا از ایــن ارز بــرای 
واردات روغــن اســتفاده نکــرده، بلکــه بخشــی 
از ذخایــر راهبــردی روغــن کشــور را نیــز بــه 
صــورت غیرقانونــی بــه فــروش رســانده اســت.

پرونــده ایــن متهمیــن کــه بــه اتهــام اخــال 
ــدند  ــت ش ــور بازداش ــادی کش ــام اقتص در نظ
ــاء،  ــل ارتش ــی از قبی ــوء مختلف ــات س و اقدام
حیــف و میــل بیت المــال، خیانــت در امانــت، 
قاچــاق و… انجــام داده انــد، جهــت رســیدگی 

در اختیــار قــوه قضائیــه قــرار گرفتــه اســت.

به اتهام ایجاد التهاب در بازار روغن؛

معاون سابق وزارت صمت و 
شبکه دالالن مرتبط دستگیر شد

معرفی کتاب ،»حوض خون« به ایستگاه چهارم رفت
بــه گــزارش خبرنــگار کتــاب و ادبیــات خبرگــزاری فــارس، چــاپ چهــارم کتــاب »حــوض خــون«؛ 
روایــت زنــان اندیمشــک از رخت شــویی در دوران دفــاع مقــدس کــه تدویــن و نــگارش آن برعهــده 
فاطمه ســادات میرعالــی بــوده اســت، بــه همــت انتشــارات »راه یار« منتشــر و راهی بازار نشــر شــد.
چنــدی پیــش، رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا دســت اندرکاران کنگــره شــهدای زنجــان بــا 
اشــاره بــه کتــاب »حــوض خــون«، از آن تمجیــد کردند. ایشــان در بخشــی از سخنرانی شــان که در 
پشــت جلــد چــاپ جدیــد کتــاب هم درج شــده اســت، فرمودنــد: »مــن اخیــراً یک کتابــی خواندم 
ـ البّتــه مــن در اهــواز دیــده بودم؛ خــودم مشــاهده کــردم آنجایــی را که  ــ بــه نــام »حــوض خــون«ـ 
لباس هــای خونــی رزمنــدگان را و ملحفه هــای خونــی بیمارســتان ها و رزمنــدگان را می شســتند؛ 
ـ کــه ایــن کتــاب تفصیــل این چیزهــا را نوشــته؛ انســان واقعاً حیــرت می کند؛  ــ ]این هــا را[ دیــدمـ 
انســان شــرمنده می شــود در مقابــل ایــن همــه خدمتــی کــه ایــن بانــوان انجــام دادنــد در طــول 
چنــد ســال و چــه زحماتــی را متحّمل شــدند؛ اینهــا چیزهایی اســت که قابــل ذکر کردن اســت.«

*

**

*
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قاضــی  هفتــه ای  دو  ضرب االجــل 
ــرای ســاماندهی انبارهــای  القضــات ب

ــی ــوال تملیک ام
ــئوالن  ــه از مس ــوه قضایی ــس ق ریی
ســازمان امــوال تملیکــی خواســت از 
ــا بررســی  ــر، ب ــه دیگ ــا ۲ هفت امروزت
نحوه ســاماندهی فعالیت این ســازمان 
و تعییــن تکلیــف کاالهای موجــود در 
انبارهایــش، بــرای تامین بودجــه، رفع 
نقایص قانونــی و اصالحات ســاختارها 
ــه  و روش هــا پیشــنهادات خــود را ارائ

دهنــد.  
بــه گــزارش ایرنــا از مرکــز رســانه قــوه 
قضاییــه، حجت االســالم والمســلمین 
در  اژه ای  محســنی  غالمحســین 
بازدیــدی ســه ســاعته از انبــار مرکزی 
جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 
در تهــران در جریان عملکرد و مســائل 
و مشــکالت ایــن مجموعــه قــرار 
گرفــت و از مســئوالن ســازمان امــوال 
تملیکی خواســت ظــرف دو هفتــه در 
ــه  جهــت صیانــت از حقــوق عامــه، ب
ــی  ــوال تملیک ــای ام ــت انباره وضعی

ســامان دهنــد.
ــه  ــبت ب ــادات نس ــرح انتق ــی ط در پ
نحــوه نگهــداری کاالهــای توقیفــی در 
انبارهــای ســازمان امــوال تملیکــی در 
ســال هــای اخیــر، دســتگاه قضــا در 
دوره تحــول و تعالــی رســیدگی به این 
ــرار  موضــوع را در دســتور کار خــود ق
ــس  ــور و ریی ــتان کل کش داد و دادس
ــفر  ــان س ــی در جری ــازمان بازرس س
اخیــر حجت االســالم والمســلمین 
محســنی اژه ای بــه خوزســتان ضمــن 

ــازمان  ــرک و س ــای گم ــد از انباره بازدی
امــوال تملیکی اســتان گزارشــی از دپوی 
ــه  ــا ارائ ــن انباره ــا در ای نامناســب کااله

کردنــد.
آســیب دیــدن و فســاد کاالهای اساســی 
و اقــالم غذایــی بــه دلیــل عــدم رعایــت 
قواعــد انبــارداری و دپــوی نامناســب 
ــد  ــه بای ــی ک ــا و هزینه های ــن کااله ای
ــرای امحــای کاالهــای تاریــخ مصــرف  ب
گذشــته و فاســد شــده پرداخــت شــود، 
ــود کــه در ایــن  از مهم تریــن مســائلی ب
ــت. ــرار گرف ــاره ق ــورد اش ــا م گزارش ه

همچنیــن در برخــی گزارش هایــی کــه 
ــرک و  ــای گم ــت انباره ــاره وضعی درب
ســازمان امــوال تملیکــی ارائــه شــده، بــه 
تخلفاتــی در انبــارداری اشــاره شــده کــه 
مفقــود شــدن کاالهــا و قطعــات اجناس 
ــار،  ــه انب ــال از گمــرک ب ــگام انتق در هن
مغایــرت صورتجلســه موجــود در گمرک 
بــا هویــت و کیفیــت اجنــاس موجــود در 

انبارهــا از جملــه آنهــا بــوده اســت.
رییــس دســتگاه قضا به منظــور پیگیری 
ــرد  ــی عملک ــی میدان ــوع و بررس موض
ــت و  ــی و وضعی ــوال تملیک ــازمان ام س
ــه  ــازمان ب ــن س ــای ای ــکالت انباره مش
غــرب تهــران رفــت و در جریــان بازدیــد 
از انبــار مرکــزی اســتان تهــران از نزدیک 
در جریــان رونــد ثبــت و نگهــداری ایــن 
کاالهــا، نحوه تشــخیص کاالهــای قاچاق 
و متروکــه و همچنیــن نحوه نگهــداری و 
ترخیــص و انتقــال کاالهــا پــس از تعیین 

تکلیــف شــان قــرار گرفــت.
رییــس دســتگاه قضــا در ایــن بازدیــد از 
ــار هــای  ــار سرپوشــیده، انب ــن انب چندی

کانتینــر فضــای بــاز و انبــار نگهــداری 
خودروهــای لوکــس توقیفــی کــه زیر 
بــاران قــرار گرفتــه بــود بازدیــد کــرد.

ــتی  ــپس در نشس ــنی اژه ای س محس
ــا مســئوالن ســازمان جمــع آوری و  ب
ــوال تملیکــی و مســووالن  ــروش ام ف
ســازمان تعزیــرات، وضعیــت انبارهای 
ــل  ــوال تملیکــی را ناگــوار و غیرقاب ام
تحمــل توصیــف و ضــرب االجلــی دو 
هفتــه ای بــرای تعییــن تکلیــف ایــن 

انبارهــا تعییــن کــرد.  
ــن  ــان ای ــا بی ــه ب ــوه قضایی رییــس ق
ــظ و  ــال حف ــا در قب ــه م ــه »هم ک
ــئولیت  ــردم مس ــوال م ــداری ام نگه
ــت  ــرد: وضعی ــم« خاطرنشــان ک داری
انبارهــای امــوال تملیکــی بــرای مردم 
غیرقابــل تحمــل اســت و باید فــوراً به 
ایــن وضعیت ســر و ســامان داده شــود 
و قــوه قضائیــه هــم بــرای کمــک بــه 

ضرب االجل دو هفته ای قاضی القضات برای ساماندهی 
انبارهای اموال تملیکی

ــران  ــده در ته ــد روی کار آم ــت جدی ــر دول ــای اخی در ماهه
بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری در حــال بازیگــری در عرصــه 
بیــن الملــل اســت و سیاســتمداران آمریکایــی نیــز یکــی از 
مهــم تریــن دالیــل اینگونــه رفتــار را بــه دور زدن تحریــم هــا 
و فــروش مخفیانــه نفــت بــه کشــورهای دیگــر )بــه خصــوص 

چیــن( نســبت مــی دهــد.
ــک ضــرب شــصت  ــا ی ــکا ســعی داشــت ب در نتیجــه آمری
ــال  ــت و انتق ــی نف ــرکت مل ــش ش ــف نفتک ــی و توقی نظام
محمولــه آن بــه تانکــری دیگــر ، ایــران را بــر ســرجای خــود 
نشــانیده و در مذاکــرات آتــی شــروط خــود را بــر جمهــوری 

اســالمی تحمیــل کنــد.
این دزدی دریایی  به ۲ دلیل در دریای عمان انجام شد.

اول ، بــه بــاور فرماندهــان نظامی آمریکایــی توان دریایــی ایران 
در دریــای عمــان از خلیــج فارس کمتر اســت .

دوم ایــن کــه بــا توجــه بــه کنتــرل جمهــوری اســالمی بــر 
تنگــه هرمــز بهتــر بــود ایــن نفتکــش در دریــای عمــان ربوده 

مــی شــد.
ــل  ــوان عکــس العم ــل و ت ــکار عم ــا از ابت ــی ه ــا آمریکای ام
نیروهــای واکنــش ســریع و تــکاوران نیــروی دریایــی ســپاه 
غافــل بودنــد و گمــان آنهــا بــر ایــن بــود کــه رخدادهایــی که 
رزمایــش هــای نظامیــان ایرانــی رخ مــی دهــد صرفــا نمایش 
اســت و در عمــل آنها قابلیت عملیاتــی در برابر نیــروی دریایی 

قدرتمنــد آمریــکا را ندارنــد.
ــگاه دریایــی ســپاه در  ــه محــض وقــوع دزدی دریایــی ، پای ب
ــت  ــه حال ــام دارد ب ــت ن ــه امام ــان )جاســک( ک ــای عم دری
آمــاده بــاش کامــل درآمــد و بــا رصــد صــورت گرفته تــکاوران 
ســبزپوش ایرانــی بوســیله هلیکوپتــر بــر روی نفتکــش حامل 
نفــت دزدیــده شــده هلــی بــرن کــرده و آن را بــه کنتــرل خود 

در مــی آورنــد و بــه ســمت ســاحل حرکــت مــی دهنــد .
همزمــان چنــد فریگیــت و ناوشــکن آمریکایــی بــرای توقیف 
ــای  ــق ه ــه قای ــوند ک ــی ش ــل م ــش وارد عم ــدد نفتک مج
موشــک انداز و پهپادهای ســپاه به کارزار وارد شــده و نیروهای 
ــی و  ــکی ضددریای ــوان موش ــی از ت ــه خوب ــه ب ــی ک آمریکای
شــناوری ایــران آگاهــی داشــتند  عقــب نشــینی را بــه صــالح 
دانســته و عمــال عملیــات آنهــا بــا شکســت کامل مواجه شــد.
ایــن عملیــات نیــروی دریایــی ســپاه چند پیــام در بطــن خود 

داشت.
1- نیــروی دریایــی کالســیک آمریــکا از لحــاظ تکنیکــی و 
تاکتیکــی قابلیــت مقابلــه بــا نیروهــای ســپاه پاســداران کــه 
جنــگ چریکــی در دریــا را بــه خوبــی اجــرا مــی کننــد نــدارد 

و ایــن اولیــن تقابــل ناموفــق آنهــا نیــز نبــوده اســت.
۲ -  تــوان رزمــی دریایــی ســپاه منحصــر بــه خلیــج فــارس 
نیســت و یگانهــای ایــن نیــرو مــی تواننــد در آبهای عمــان نیز 
پیشــرفته تریــن عملیــات هــا را طراحــی کــرده و در ســریع 

تریــن زمــان  ممکــن بــه اجــرا درآورنــد.
3- آمریــکا دیگــر نمــی توانــد حتی در لفــظ از گزینــه نظامی 
در خصــوص ایــران ســخن بگویــد و ایــن گزینــه عمــال از روی 

میز برداشــته شــده اســت.
4- رژیــم صهیونیســتی کــه مرتبــا از حملــه بــه ایران ســخن 
مــی گویــد ملتفت باشــد کــه تــوان نظامــی ایــران چگونه می 
توانــد در انــدک زمانــی در پاســخ به تهدیــدات وارد عمل شــود.
5- کشــورهای عربــی منطقــه نیــز که گمــان مــی کردند می 
تواننــد امنیــت خــود در برابــر ایــران را از آمریــکا  بــه عاریــت 
بگیرنــد بایــد بــه ایــن نکتــه واقــف شــوند کــه بهتــر اســت 
مســتقیما بــا قــدرت اول منطقــه وارد مذاکره و حل مشــکالت 

شــوند. .

پشت پرده اقدام آمریکا 
برای دزدی نفت ایران و 

پیام واکنش قاطع سپاه

ــارس،  ــزاری ف ــالمت خبرگ ــگار س ــزارش خبرن ــه گ ب
ســازمان غــذا و دارو مجــوز مصــرف اضطــراری واکســن 

ــرد. ــادر ک رازی را ص
ــابق  ــس س ــاز ریی ــا شانه س ــش محمدرض ــدی پی چن
ســازمان غــذا و دارو درخصــوص پیــش خریــد واکســن 
رازی گفتــه بــود: پیشــنهاد پیــش خرید واکســن فخرا و 
رازی از ســوی ســازمان غــذا و دارو ارائــه شــده و درصورت 

تصویــب اعتبــار و مصوبــه  ایــن کار انجــام می شــود.
فــالح مهرآبــادی معــاون تحقیقــات و فنــاوری مؤسســه 
ــو  ــازی رازی در گفت وگ ــن و سرم س ــات واکس تحقیق
بــا خبرنــگار ســالمت خبرگــزاری فــارس اظهار داشــت: 
واکســن رازی اولیــن واکســن تزریقــی - استنشــاقی در 
جهــان اســت، ایــن واکســن دارای دوز ســوم استنشــاقی 
اســت کــه بــرای ایمن ســازی بینی و ســینوس هــا بکار 
مــی رود. ویــروس کرونــا در بینــی افــرادی کــه دوز ســوم 
ایــن واکســن را دریافــت کــرده انــد امــکان زنــده مانــدن 
نــدارد. یعنــی امــکان ناقــل شــدن در افــراد واکســینه از 

بیــن مــی رود.
وی ادامــه داد: رازی کووپــارس برخــالف واکســن هــای 
کشــته، بصــورت همزمــان ایمنــی آنتی بــادی خونــی و 
ایمنــی ســلولی را فعــال مــی کنــد کــه بــه ایــن ترتیب 
ــال  ــوده در ح ــای آل ــلول ه ــدن س ــی ب سیســتم ایمن

تکثیــر ویــروس را شناســایی و حــذف مــی کنــد.
ــاوی 1۰  ــا ح ــارس تنه ــزود: رازی کووپ ــادی اف مهرآب
میکروگــرم پروتئیــن اســپایک ویــروس ) S ( اســت. در 
حالــی کــه ایــن مقــدار در ســایر واکســن هــا بیــن 8۰ 
تــا 14۰ میکــرو گــرم مــی باشــد. بــه این ترتیــب بدلیل 
آنتــی ژن خالــص و حجــم کــم آن، کــم عارضــه تریــن و 
کــم خطــر تریــن واکســن موجــود در ایــران محســوب 

مــی شــود.
معــاون تحقیقــات و فناوری مؤسســه تحقیقات واکســن 
ــودن  ــص ب ــل خال ــه دلی ــت: ب ــازی رازی گف و سرم س
آنتــی ژن نوترکیب، این واکســن عــاری از DNA ، RNAو 
آنتــی ژن N ویــروس بــوده و خطــر عوارضــی مثــل التهاب 

ریــوی در ایــن واکســن وجــود نــدارد.
وی ادامــه داد: ادجوانــت همــراه ایــن واکســن، در مراحل 
کارآزمایــی بــی ضــرری و قــدرت اثر خــود را ثابــت کرده 
ــتفاده در  ــورد اس ــی ژن م ــزان آنت ــش می ــث کاه و باع

واکســن و افزایــش ایمنــی زایــی آن شــده اســت.
مهرآبــادی گفــت: واکســن رازی کووپــارس تنها واکســن 
ســاخت ایــران اســت کــه مــی تواند بــا اطمینــان خاطر 
ــکار  ــه عنــوان دز دوم و ســوم هــر واکســن دیگــری ب ب

بــرده شــود و بــر ایمنــی زایــی آنهــا بیفزایــد.
معــاون تحقیقــات و فناوری مؤسســه تحقیقات واکســن 
و سرم ســازی رازی افــزود:  بدلیــل آنتــی ژن بســیار کــم 
و ایمنــی زایــی بســیار مناســب این واکســن بــرای گروه 
های ســنی زیــر 18 ســال، افــراد مســن، مادران شــیرده  

و دیگــر گــروه های حســاس مناســب اســت.
ــرم  ــن و س ــات واکس ــه تحقیق ــه وی، موسس ــه گفت ب
ــا کنــون تولیــد واکســن  ســازی رازی از ســال 13۰3 ت
ــرخچه،  ــرخک، س ــال، س ــج اطف ــد فل ــای رازی مانن ه

ــه دارد. ــز در کارنام ــزاز را نی ــری و ک ــون، دیفت اوری

مجوز مصرف اضطراری 
واکسن رازی صادر شد  

ــن مشــکل آمادگــی دارد. حــل ای
محســنی اژه ای بــا اشــاره بــه مشــکالت 
قانــون کنونــی گفــت: اکنــون در قانــون 
ــی هســتند  ــه واردات ــاس ک برخــی اجن
ــد از  ــد، بع ــرعی می خواهن ــم ش و حک
ــن  ــی ای ــر کس ــم اگ ــم ه ــدور حک ص
اجنــاس را بخــرد باید تضمین داده شــود 
کــه بایــد حتمــا صــادرات انجــام دهــد 
ایــن تضمیــن هــم گاهــی حتــی تــا 1۰ 
برابــر ارزش کاالســت؛ بــا ایــن وضعیــت  
ــرد  ــد آن را بخ ــی نمی آی ــروط کس و ش
و بایــد بــرای ایــن مســئله  تدبیــر شــود.
ــا اشــاره بــه گالیه هــای مســئوالن  وی ب
ــی  ــوال تملیک ــازمان ام ــان س و کارکن
بــرای نبــود اعتبــار و انبــار مناســب برای 
ــن  ــل ای ــزود: ح ــا، اف ــداری کااله نگه
مســئله  نیازمنــد یــک کار فــوق العــاده 
ــدنی  ــی ش ــات معمول ــا اقدام ــت و ب اس

نیســت.

10000100005588

ادامه واکسیناسیون کرونا در جهان/ فرق دز سوم با 
دز تقویت کننده چیست؟

ادامــه واکسیناســیون کرونــا در 
دز  بــا  فــرق دز ســوم  جهــان/ 

چیســت؟ تقویت کننــده 
ــه  ــا و بازگشــت ب ــرای مهــار کرون ب
زندگی قبــل از آن الزم اســت ضمن 
رعایــت پروتکل هــای الزم ماننــد 
اســتفاده از ماســک و حفــظ فاصلــه 
ــرای  ــادآور ب اجتماعــی دز ســوم و ی
بخــش قابــل توجهــی تزریق شــود؛ 
امــا عــدم راهنمایی هایــی مشــخص 
ــق  ــاره تزری ــق درب ــات دقی و اطالع
ایــن دز منجــر بــه ســردرگمی  مردم 

شــده اســت.
گــروه علــم و پیشــرفت خبرگــزاری 
مردانــی:  شــهین  فــارس، 
واکسیناســیون سراســری نقطــه 
ــه را از آن  ــه جامع ــود ک ــازی ب آغ
نگرانــی و تــرس اجتماعی کــه بر اثر 
ــارج  ــود خ ــده ب ــود آم ــا به وج کرون
ــاره ای در  ــی دوب ــد زندگ ــرد و نوی ک
جامعــه داد؛ بــرای ادامــه ایــن رونــد، 
مهــار کرونــا و بازگشــت بــه زندگــی 
قبــل از آن  الزم اســت ضمن رعایت 
پروتکل هــای الزم ماننــد اســتفاده از 
ماســک و حفــظ فاصلــه اجتماعــی 
دز ســوم و یــادآور بــرای بخــش 
قابــل توجهــی تزریــق شــود؛ بیــش 
از 15 کشــور در سراســر جهــان 
تزریــق دز ســوم را شــروع کرده انــد 
کــه می تــوان بــه کشــورهای عضــو 
ــه،  ــه فرانس ــا از جمل ــه اروپ اتحادی
ایتالیــا، آلمــان و اســپانیا اشــاره کرد. 
در ایــن گــزارش بــه تفاوت میــان دز 
ســوم واکســن و دز تقویت کننده آن 

پرداخته ایــم:
* دز سوم یا تقویت کننده

بــا پیشــرفت های ســریع در توســعه 
واکســن کوویــد 1۹ درک واجــد 
ــت دز  ــرای دریاف ــودن ب ــرایط ب ش
ســوم و یــا دز تقویت کننده)بوســتر( 
تــا حــدودی گیج کننــده شــده 
ــی بهداشــت  اســت. ســازمان جهان
اخیــرا دز ســوم واکســن کوویــد 1۹ 
را بــرای افــراد دارای سیســتم ایمنی 
ضعیــف ماننــد افــراد مســن توصیه 
کرده و مشــخص شــده که دز ســوم 
بــا دز تقویت کننــده متفاوت اســت. 
بــرای افــرادی کــه در مــورد دریافت 
ایــن ۲ نــوع واکســن ســردرگم 
آبیاســینگه،  رابینــدرا  هســتند، 
نماینــده ســازمان  جهانی بهداشــت 

گفــت: دز ســوم واکســن دیگــری بــرای 
افــرادی اســت کــه دچــار نقــص ایمنــی 
هســتند زیــرا نمی تواننــد ایمنــی ایجــاد 

شــده از طریــق ۲ دز را حفــظ کننــد.
ــرادی  ــه اف ــه چ ــن ب ــوم واکس * دز س

می شــود؟ توصیــه 
ــه  ــینگه ب ــدرا آبیاس ــه رابین ــق گفت طب
ــینوفارم و  ــن های س ــه واکس ــرادی ک اف
ــت  ــن را دریاف ــاخت چی ــینوواک س س
کرده انــد، توصیــه می شــود دز ســوم 
ــه  ــی ک ــف تزریق های ــن را از طی واکس
توســط  اضطــراری  اســتفاده  بــرای 
ــد.  ــت کنن ــده، دریاف ــد ش WHO تایی
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن دز بــا دز 
ــق  ــت. تزری ــاوت اس ــده متف تقویت کنن
ــردم  ــوم م ــرای عم ــده ب دز تقویت کنن
اســت حتی کســانی که سیســتم ایمنی 
ــد:  ــد. ابیاســینگه می گوی ــی ندارن ضعیف
صحبــت  تقویت کننده هــا  از  وقتــی 
ــت  ــورد تقوی ــو در م ــم، گفت وگ می کنی
ایمنــی در یــک جمعیــت عمومی اســت. 
ــا  ــر م ــال حاض ــرد: در ح ــد ک وی تاکی
ــت دز  ــورد دریاف ــه ای در م ــچ توصی هی
تقویت کننــده نداریــم. ســازمان جهانــی 
بهداشــت قــرار اســت دســتورالعمل هایی 
ــاه نوامبــر  ــرای تقویت کننده هــا در م را ب
صــادر کنــد و اولویــت همچنــان همــان 
ــه ۲ دوز مــورد نیــاز واکســن کوویــد  ارائ

ــت. ــع اس ــت جام ــرای اکثری 1۹ ب
* شــرایط تزریــق دز ســوم واکســن کرونا 

اروپا در 
 آژانــس دارویــی اروپا پس از بررســی های 
بیشــتر از الــزام تزریــق دز ســوم واکســن 
کرونــا در کشــورهای اتحادیــه اروپــا 
ســخن گفتــه و توضیــح داده تزریــق دز 
ــته  ــرای آن دس ــا ب ــن کرون ــوم واکس س
ــی  ــتم  ایمن ــه از سیس ــهروندانی ک از ش
ضعیــف برخوردارنــد بایــد دســت کم ۲8 

ــرد. ــورت گی ــس از دز دوم ص روز پ
همچنیــن الــزام تزریق دز ســوم واکســن 
کرونــا بــرای همه شــهروندان باالتــر از 18 
ســال پیش بینــی شــده اســت. در مــورد 
ــت  ــق دز  تقوی ــز تزری ــادی نی ــراد ع اف
کننــده »بوســتر« قــرار اســت دســت کم 
شــش مــاه پــس از دز دوم صــورت گیــرد.

تزریــق دز تقویت کننــده واکســن کرونــا 
بــرای شــهروندان همــه ۲۷ کشــور عضــو 
ــا پیش بینــی شــده اســت.  اتحادیــه اروپ
در آلمــان تزریــق ایــن دز بــرای شــاغالن 
بخــش بهداشــت و مراکــز درمانــی و 
خانه هــای ســالمندان آغــاز شــده اســت. 

گفتــه می شــود کــه تزریــق دز ســوم، بر 
میــزان ایمنی بــدن در قبــال همه گیری 
کرونــا می افزایــد. بــر اســاس آمــاری که 
از ســوی موسســه روبــرت کــخ منتشــر 
شــده، در کشــور آلمــان تــا کنــون بیش 
از ۶۷4 هــزار نفر دز ســوم واکســن کرونا 

ــد. ــت کرده ان را دریاف
* تزریق دز ســوم واکســن بــرای بیماران 

مبتــال به ضعف سیســتم ایمنی
بــه دنبــال اعــالم اینکــه برخی بیمــاران 
مبتــال بــه کوویــد  1۹ در انگلیس پادتن 
الزم بــرای مقاومــت در مقابــل ویــروس 
ــد  ــش جدی ــک پژوه ــته اند، ی را نداش
ــن  ــومین دز واکس ــق س ــه تزری نظری
کرونــا یــا دوز یــادآور آن را در پاییــز 
ــت.   ــرده اس ــد ک ــال )۲۰۲1( تایی امس
ایــن پژوهــش را »اکتــاو« )مجموعــه ای 
ــا تحــت  ــز پژوهشــی در بریتانی از مراک
نظــارت دانشــگاه گالســگو کــه عملیات 
ــش  ــده بخ ــده آن برعه هماهنگ کنن
سرطان شناســی دانشــگاه برمینــگام 
اســت( انجام شــده اســت. ایــن پژوهش 
روی توانایــی سیســتم ایمنــی ۶۰۰ 
بیمــار در واکنــش بــه واکســن کوویــد 
انجــام شــده کــه یــا بــه دلیــل ابتــال بــه 
ســرطان یــا درمان هــای دیگــر تضعیف 
ــن  ــزان پادت ــش می ــده اســت. آزمای ش
خــون ایــن بیمــاران چهــار هفتــه پــس 
ــن دز واکســن نشــان  ــت دومی از دریاف
داد کــه ۶۰ درصــد آن هــا دارای پادتــن 
بوده انــد، 4۰ درصــد تنهــا میــزان کمــی 
پادتــن تولیــد کــرده بودنــد و 11 درصد 
هیــچ میزان پادتنــی در خونشــان وجود 

نداشــته اســت. 
ــگاه  ــتاد دانش ــس، اس ــک این ــان م ای
گالســگو کــه رهبــری پژوهــش اکتــاو 
ــه  ــت: برنام ــه اس ــده دارد،  گفت را برعه
ســومین واکسیناســیون یــادآوری برای 
دولــت »گام منطقــی آتــی خواهــد 
ــن  ــه در ای ــی ک ــان بیماران ــود«.در می ب
ــته اند،  ــرکت داش ــی ش ــه پژوهش برنام
افــراد مبتــال بــه ســرطان، آرتــروز 
ــد و  ــه و کب ــی، بیماری هــای کلی التهاب
ــد کــه تحــت درمــان  اشــخاصی بوده ان
پیونــد ســلول بنیــادی قــرار گرفته انــد. 
ــرای آگاهــی از اینکــه  ــن پژوهــش ب ای
بیمــاران مبتــال بــه امــراض خطرنــاک 
چــه واکنشــی در مقابل واکســن نشــان 
می دهنــد حیاتی اســت زیــرا ایــن گروه 
اولیــه واکســن های  از آزمایش هــای 
کوویــد  1۹ حذف شــده بودنــد. بیمارانی 

کــه پــس از واکسیناســیون هیچگونــه 
ــه  ــتر ب ــد بیش ــد نکردن ــی تولی پادتن
بیمــاری واســکولیت )التهــاب و ورم 
رگ هــای خونــی( مبتــال بوده انــد. 
همین طــور بیمــاران تحــت درمــان بــا 
داروی »ریتوکســیماب« هم به واکســن 
ــد. تقریبــا از 1۰  واکنــش نشــان نداده ان
فــرد مبتــال بــه ایــن بیماری هــا ۹ نفــر 
ــراد  ــه اف ــری نســبت ب ــت کمت مصونی
ســالم تولیــد کرده انــد. نیمــی از بیماران 
مبتــال بــه آرتــروز نیــز پــس از دریافــت 
واکســن، پادتــن چندانی تولیــد نکردند 
ــس از  ــه پ ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
واکسیناســیون، مصونیــت بیــن ســه تا 
دو پنجــم  دیگــر گروه هــا در مقایســه با 

ــوده اســت. افــراد ســالم کمتــر ب
* زمان تزریق دز سوم

 در مــورد کســانی کــه از بیماری هایــی 
همچــون ســرطان رنــج می برنــد، زمــان 
تزریــق دز ســوم حداقــل چهــار هفتــه 

ــس از دز دوم اعــالم شــده اســت. پ
* تزریق دز بوستر در اسپانیا

ــالم  ــرا اع ــپانیا اخی ــت اس وزارت بهداش
کــرده: ُدز ســوم واکســن کوویــد 1۹ بــه 
افــراد بــاالی ۷۰ ســال تزریــق مــی  شــود 
بــا ایــن امید کــه مصونیــت آنــان در برابر 
ایــن بیمــاری بهبــود پیــدا کنــد. وزارت 
بهداشــت اســپانیا در بیانیه ای  یادآور شد، 
کمیســیون ملی بهداشــت عمومــی این 
کشــور تصمیــم گرفته اســت تزریــق دز 
تقویتــی واکســن از اواخــر مــاه اکتبــر به 
افــراد مســنی کــه بیــش از شــش مــاه از 
تزریــق دز دوم آنان گذشــته، انجام شــود. 
تــا پیــش از آن مقامات اســپانیا  تزریق دز 
ســوم را بــرای افــرادی بــا نقص سیســتم 
ــگاه ها  ــه در آسایش ــرادی ک ــی و اف ایمن
تحــت مراقبــت هســتند، پیشــنهاد 
ــپانیا  ــت اس ــد. وزارت بهداش ــرده بودن ک
اعــالم کــرده اســت: هــدف از ایــن اقــدام 
افزایــش مصونیــت آســیب پذیرتریــن 

ــر کروناویــروس اســت. افــراد در براب

.

واردات بیش از ۲5 میلیون ُدز واکسن 
کرونا در ۱۱ روز ابتدایی آبان ماه

معــاون فنــی و امــور گمرکــی گمــرک ایــران گفــت: 
بــا ورود هشــتادمین محمولــه واکســن کرونــا، میــزان 
واکســن های وارداتــی از 41۶ میلیــون ُدز گذشــت کــه 
۲5 میلیــون و ۹14 هــزار و 8۰۰ دز آن مربــوط بــه 11 

ــاه اســت. ــی آبان م روز ابتدای
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــی ارونق ــرداد جمال مه
ــا ورود هشــتادمین  ــار داشــت: ب ــا اظه اقتصــادی ایرن
ــن  ــزان ورود ای ــا، می ــن کرون ــی واکس ــه واردات محمول
واکســن به 14۶ میلیــون و 3۹5 هزار و 1۰8 دز رســید.

وی بــا بیــان اینکــه تاکنون همــه محموله هــای وارداتی 
بــه صورت حمــل یک ســره تحویــل نماینــدگان وزارت 
ــاه  بهداشــت شــده اســت، خاطرنشــان کرد: از بهمن م
۹۹ کــه واردات واکســن کرونــا آغــاز شــده تــا  دیــروز 
)11 آبان مــاه( 1۲۹ میلیــون و 88۷ هــزار و ۲۹8 دز 
ســینوفارم چیــن در 4۷ محمولــه بــه کشــور وارد شــده 

ست. ا
ــن های  ــزان واکس ــترین می ــی، بیش ــه ارونق ــه گفت ب
وارداتــی متعلــق به آمــار مهرماه بــا ۶۰ میلیــون و 144 
ــوده اســت و در شــهریورماه نیــز 33  هــزار و ۶۰۰ دز ب
میلیــون و ۶55 هــزار و 5۰۲ دز واکســن بــه کشــور وارد 

شــد.

افزایش ازدواج و کاهش طالق در 
دستور کار دولت خواهد بود

معــاون رییــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده بــا اشــاره بــه 
ــواده  ــرای تدویــن طــرح جامــع زن و خان تــاش ایــن معاونــت ب
ــش  ــش ازدواج، کاه ــد افزای ــی مانن ــرح مباحث ــن ط ــت: در ای گف
طــاق، جوانــی جمعیــت، افزایــش نشــاط شــهری و غیــره مــورد 

توجــه خواهــد بــود.
انســیه خزعلــی در جلســه امــور بانــوان قــم، افــزود: بــه زودی یــک 
برنامــه جامــع  بــرای بهبــود و ارتقــای جایــگاه زنــان و خانــواده بــه 
رییــس جمهــوری ارائــه خواهــد شــد تــا حمایــت هــای عمومــی از 

نهــاد خانــواده بیــش از همیشــه در کشــور پیــاده شــود.
وی بــا اشــاره هــدف نهایــی معاونــت امــور زنــان و خانواده ریاســت 
جمهــوری اظهــار داشــت: مــا در تــاش هســتیم تا آســیبهایی که 

پیرامــون زن و خانــواده وجــود دارد را بــه حداقل برســانیم.
معــاون رییــس جمهــوری در امــور زنان و خانــواده تصریح کــرد: زن 
بــا عــزت و بــا کرامــت جامعــه ای ســالم و با کرامتــی را می ســازد و 
بــه هــر انــدازه کــه در بخــش زن و خانــواده هزینــه شــود فایــده آن 

بــه صــورت مســتقیم بــه همــه مــردم می رســد.
مطالبات زنان فرهیخته قم نیازمند حمایت دستگاه های اجرایی

مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری قــم نیــز در ایــن 
جلســه، بیــان کــرد: وجــود ۶۱ دانشــگاه، حــوزه های علمیــه، پایگاه 
انقــاب، مســجد مقــدس جمکــران، حــرم مطهــر، حضور ســاالنه 
ــادی،  ــروه جه ــاد،۲۲۹  گ ــردم نه ــر،۳۰ تشــکل م ــون زائ ۲۰ میلی
وجــود ۷۰ هــزار خانــواده غیرایرانــی، بیــش از ۲۰۰ مرکــز قرآنــی و 
امــوری از ایــن دســت ســرمایه اجتماعــی و ظرفیــت قابــل توجهی 

را بــرای اســتان قــم بــه وجــود آورده اســت.
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یک جراح مغز و اعصاب به تشریح عالئم سکته مغزی 
پرداخت و گفت: این عالئم هشداردهنده جدی است و 
افراد باید کمتر از چهار ساعت از زمان بروز این عالئم 

خود را به مراکز درمانی برسانند.
هفته  مناسبت  به  بروجنی  سعیدی  حمیدرضا  دکتر 
پیشگیری از سکته مغزی )8 تا 14 آبان( در گفت و گو 
با ایسنا، با اشاره به شیوع سکته مغزی در سطح جامعه 
توقف  یا  اختالل  دنبال  به  مغزی  های  سکته  گفت: 
خونرسانی به قسمتی از مغز بروز پیدا می کند. اگر 
خون به بخشی از مغز نرسد آن بخش دچار اختالل در 

عملکرد شده و کارکرد طبیعی خود را نخواهد داشت.
وی افزود: سکته های مغزی دو دسته هستند، یا رگی 
در مغز مسدود شده و خون به بخشی از مغز نمی رسد 
و یا یکی از رگ های مغز دچار پارگی و خونریزی در 

مغز شده است.
به  بسته  را  مغزی  سکته  عوارض  بروجنی  سعیدی 
قسمتی از مغز که دچار سکته شده متفاوت دانست و 
افزود: هر قسمت از مغز مسئول یک قسمت از حرکت 
بدن است، بنابراین هر قسمتی که دچار سکته مغزی 

شود عوارض آن متفاوت خواهد بود.
وی افزود: بطور مثال اگر سکته مغزی در قسمتی از مغز 
که مربوط به حرکت دست و پا است رخ دهد، فرد در 
یک طرف بدن دچار فلج می شود، همچنین اگر این 
سکته در قسمتی از مغز که مسئول تلکم است رخ دهد 

فرد دچار اختالل در تکلم می شود.
سعیدی بروجنی با بیان اینکه شدت سکته مغزی به 
بزرگی و کوچکی رگ هایی دارد که دچار انسداد یا 
پارگی شده اند، گفت: اگر رگ کوچکی در مغز دچار 
انسداد یا پارگی شود ممکن است عالئم بسیار کمی 
داشته یا حتی بی عالمت باشد، اما اگر این انسداد و 
پارگی در رگ های بزرگ مغز باشد می تواند عوارض 
خطرناکی مانند فلج یک قسمت از بدن و یا اختالل در 

تلکم داشته و حتی منجر به مرگ افراد شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
از 24  خاطرنشان کرد: چنانچه عوارض سکته کمتر 
ساعت ادامه داشته باشد و رفع شود این نوع سکته، 
سکته مغزی گذرا محسوب می شود که هشداردهنده 
باید  فرد  و  است  بعدی  های  بروز سکته  برای  جدی 
هرچه سریعتر عوامل بروز سکته را شناسایی کرده و 

آن را رفع کند.
سعیدی بروجنی خاطرنشان کرد: این احتمال وجود 
دارد که فردی چندین بار دچار سکته های گذرا شده 
و بدون عوارض باشد و فرد دیگر تنها با یک بار سکته 

مغزی شدید جان خود را از دست دهد.
این جراح مغز و اعصاب در تشریح عوامل سکته مغزی از 
فشار خون، دیابت، چاقی، استعمال سیگار و سایر مواد 
دخانی، عدم تحرک و رژیم غذایی نامناسب و پرچرب 
به عنوان مهمترین این عوامل یاد کرد و افزود: برای 
پیشگیری از بروز سکته مغزی نیاز است که این عوامل 

در کوتاهترین زمان ممکن رفع و یا کنترل شود.
سعیدی بروجنی در خصوص عالئم سکته مغزی گفت: 
این عالئم بسته به شدت و وسعت محل سکته مغزی 
متفاوت است، اما از جمله شایعترین آن می توان به 
عدم  پا،  و  دست  در  بی حسی  سرگیجه،  دید،  تاری 
تعادل و احساس فلجی در یک طرف صورت اشاره کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
با تاکید بر درمان به موقع سکته مغزی گفت: به محض 
بروز هریک از این عالئم افراد باید در کوتاهترین زمان 

ممکن به مراکز اورژانسی مراجعه کنند.
وی افزود: زمان الزم برای درمان بیمار سکته مغزی 
نهایتا چهارساعت است و اگر فرد طی این مدت به مراکز 
درمانی مراجعه کرده و داروی ضدانعقادی که موجب 
حل شدن لخته خون در مغز می شود دریافت کند از 
عوارض سکته مغزی نجات می یابد، در غیراینصورت 

باید تا پایان عمر با عوارض سکته سر کند.
سکته  درمان  بعدی  گام  در  گفت:  بروجنی  سعیدی 
مغزی برای افرادی که دچار عوارض شده اند، درمان 
های بازتوانی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی 

و ... تجویز می شود.
این جراح مغز و اعصاب خاطرنشان کرد: بسیار مهم 
است که در افرادی که سکته مغزی داشته اند، عوامل 
بروز سکته سریعا شناسایی و رفع شود، چرا که احتمال 

سکته های بعدی وجود دارد

ــر  ــت: در مه ســخنگوی گمــرک گف
مــاه امســال 1۹ میلیــون و ۵۵4 هــزار 
ــارد و 88۶  ــه ارزش ۹ میلی ــن کاال ب ت
میلیــون دالر بیــن ایران و کشــورهای 
ــت  ــا ثب ــه ب ــد ک ــادل ش ــان تب جه
رکــورد صــادرات پنــج میلیــارد و 2۶8 
میلیــون دالری در ایــن مــاه، تــراز 
تجــاری کشــور مثبــت ۶۵۰ میلیــون 

ــد. دالر ش
بــه گــزارش ایرنــا از گمــرک، »ســید 
روح الــه لطیفــی« اظهــار داشــت: کل 
تجــارت غیرنفتی کشــور در صــادرات 
و واردات در هفتمیــن مــاه ســال 
جــاری، 1۹ میلیــون و ۵۵4 هــزار تــن 
بــه ارزش ۹ میلیــارد  و 88۶ میلیــون 
دالر بــوده اســت کــه ســهم صــادرات 
در ایــن مــاه 1۵ میلیــون و 18۷ هــزار 
ــارد و 2۶8  ــج میلی ــه ارزش پن ــن ب ت
میلیــون دالر بــوده اســت کــه نســبت 
بــه صــادرات کشــور در مهــر ماه ســال 
۹۹ از لحــاظ ارزش رشــد هشــت 

ــد. ــان می ده ــدی را نش درص
ــا بیــان اینکــه صــادرات کشــور  وی ب
در مهــر مــاه نســبت بــه شــهریور ماه 
امســال نیز با رشــد پنــج درصــدی در 
ــراه  ــدی در ارزش هم وزن و 2۷ درص
ــا  ــراق ب ــرد: ع ــت، تصریح ک ــوده اس ب
ــه  ــن ب ــزار ت ــون و 8۵2 ه ــج میلی پن
ــون  ــارد و ۶4۳ میلی ــک میلی ارزش ی

دالر در رتبــه نخســت قــرار دارد و 
ــن  ــا 2 میلیــون و ۵۶ هــزار ت چیــن ب
ــارد و 12۰  ــک میلی ــه ارزش ی کاال ب
میلیــون دالر در رتبــه دوم قــرار گرفته 
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه عراق 
ــای  ــته رتبه ه ــاه گذش ــن در م و چی

ــد. ــوم را دارا بودن دوم و س
لطیفــی ادامــه داد: ترکیــه کــه در 
شــهریور مــاه رتبــه نخســت مقاصــد 
صادراتــی کاالهــای ایرانــی را بــه 
خــود اختصــاص داده بــود در مهرمــاه 
بــا ســه میلیــون و ۷82 هــزار تــن بــه 
ــون  ــارد و 88 میلی ــک میلی ارزش ی
دالر در رتبــه ســوم قــرار گرفــت، 
ــا ۷88  ــی هــم ب امــارات متحــده عرب
هــزار تــن کاال بــه ارزش ۳4۷ میلیون 
دالر در رتبــه چهــارم و افغانســتان بــا 
ــران  ــد کاال از ای ــن خری ــزار ت 2۷4 ه
ــه ارزش 12۷ میلیــون دالر در مهــر  ب
مــاه پنجمین مقصــد صــادرات کاالی 
ایرانــی بــود کــه کاهــش محسوســی 
در خریــد از ایــران در چنــد مــاه اخیــر 

داشــته اســت.
ــاه  ــزان واردات در مهرم ــاره می وی درب
گفــت: در ایــن ۳۰ روز چهــار میلیــون 
ارزش  بــه  کاال  تــن  هــزار  و ۳۶۷ 
چهــار میلیــارد و ۶18 میلیــون دالر از 
ــی کشــور ترخیــص  گمــرکات اجرای
قطعی شــد کــه نســبت بــه واردات در 

مــدت مشــابه ســال ۹۹ از لحــاظ وزن ۶4 
درصــد و از لحــاظ ارزش 48 درصد رشــد 

داشــته اســت.
ــزان  ــه داد: می ــرک ادام ــخنگوی گم س
واردات در مقایســه با شــهریور مــاه 14۰۰ 
کــه جهــش 2 برابــری در ترخیــص کاال 
ــه معــدل پنــج مــاه گذشــته  نســبت ب
ــم، کاهــش 18 درصــدی  را شــاهد بودی
ــته  ــدی در ارزش داش در وزن و 2۹ درص
ــش نســبت  ــود کاه ــا وج ــه ب اســت ک
ــزان مناســبی از  ــا می ــل، ام ــاه قب ــه م ب
ترخیــص در ایــن مــاه را شــاهد بودیــم 
ــه  ــدل ماهیان ــر از مع ــیار باالت ــه بس ک

ــص در گذشــته اســت. ترخی
لطیفــی در خصــوص کشــورهای طــرف 
ــاز  ــورد نی ــای م ــن کااله ــه تامی معامل
ایــران، گفــت: امــارات بــا ۹4۹ هــزار تــن 
بــه ارزش یــک میلیــارد و 2۹1 میلیــون 
ــه  ــن کاال ب ــا ۳۷۳ هزارت ــن ب دالر، چی
ارزش یــک میلیــارد و ۶۵ میلیــون دالر، 
ترکیــه بــا ۳82 هــزار تــن کاال بــه ارزش 
ــا 1۷۷  ــوییس ب ــون دالر، س 42۶ میلی
هزارتــن کاال بــه ارزش 1۳۵ میلیــون دالر 
و  آلمــان بــا ۳۷هــزار تــن کاال بــه ارزش 
1۳4میلیــون دالر، پنــج کشــور نخســت 
طــرف معاملــه با ایــران در مهرمــاه بودند.

هــای  کاال  میــزان  درخصــوص  وی 
عبــوری  از ایــران در مهــر مــاه افــزود: در 
هفتنیــن ماه  امســال یک میلیــون و ۹2 

ثبت تراز تجاری مثبت 6۵۰ میلیون دالری در مهرماه 

هــزار تــن کاالی خارجــی از مســیر ایــران 
عبــور کــرده کــه نســبت بــه مهرماه ســال 
قبــل کــه ۷1۶ هــزار تــن کاالی خارجی از 
مســیر ایــران عبور کــرده بــود، رشــد ۵2.۵ 

درصــدی داشــته اســت.
ــن  ــاس آخری ــر اس ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
اعــالم گمــرک، کل تجــارت خارجــی 
کشــور در هفــت ماهــه ســال جــاری ۹8 
ــه ارزش ۵4  ــن ب ــزار ت ــون و ۷۰۰ ه میلی
ــه  ــود ک ــون دالر ب ــارد و 8۰۰ میلی میلی
ســهم صــادرات ۷۵ میلیــون و 2۰۰ هــزار 
تــن بــه ارزش 2۷ میلیــارد و 1۰۰ میلیــون 
دالر و ســهم واردات 2۳ میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار تن کاال بــه ارزش 2۷ میلیــارد و ۷۰۰ 

ــوده اســت ــون دالر ب میلی

انتصــاب حجــت االســالم و المســلمین درویشــیان بعنــوان 
رییــس دفتــر بازرســی ویــژه رییــس جمهــوری و تفویــض 
اختیــارات مبــارزه بــا فســاد دولــت بــه وی، دومیــن اقــدام 
مهــم آیــت اهلل رییســی در مبــارزه با فســاد اســت. ایــن اقدام 
نشــان می دهــد کــه مبــارزه بــا فســاد قــرار نیســت در حــد 
شــعار باقــی بمانــد و دولــت در ایــن زمینــه کامــال مصمــم 

اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا مبارزه با فســاد یکــی از 
محوری تریــن شــعارهای آیــت اهلل ســید ابراهیم رییســی در 
کارزار انتخابات ریاســت جمهوری در بهار امســال بــود. در آن 
روزهــا آیــت اهلل رییســی "فســاد و ناکارآمــدی" را رقیب اصلی 
خــود در انتخابــات عنــوان  کــرد و  در تبییــن علــل حضــور 
خــود در ایــن کارزار اظهــار کــرد: "در حــوزه دســتگاه اجــرا 
اســت کــه بســترهای فســادزا از ریشــه خشــکانده می شــود 
ــود  ــث می ش ــا باع ــه کارآمدی ه ــا ب ــل ناکارآمدی ه و تبدی
ناهنجاری هــای اجتماعــی و اقتصادی نداشــته باشــیم و حل 
مســائل در دســتگاه اجرایــی می توانــد از مشــکالت دســتگاه 

قضایــی و از پرونده هــا کاســته مــی شــود. "
ــر اقدامــات آیــت اهلل رییســی در ماه هــای اخیــر  مــروری ب
نشــان می دهــد کــه مبــارزه فســاد در دولــت ســیزدهم در 
حــد شــعار باقــی نمانــده و ایــن دولــت اراده جــدی بــرای 

مبــارزه بــا فســاد دارد.
رئیــس جمهــوری شــهریور مــاه امســال در نخســتین گام 
جــدی مبــارزه بــا فســاد، اصــول دوازده گانــه حاکم بر نقشــه 
ــا فســاد اداری و اقتصــادی در  ملــی پیشــگیری و مقابلــه ب
دولــت ســیزدهم را بــه اعضــای دولــت و دســتگاه های اداری 
ــت اهلل  ــالغ کــرد. حــاال حکــم روز گذشــته آی ــی اب و اجرای
رییســی بــرای حجــت االســالم درویشــیان رییس پیشــین 
ــر  ــس دفت ــمت ریی ــه س ــور ب ــی کل کش ــازمان بازرس س
بازرســی ویــژه رییــس جمهــوری دومیــن گام عملــی دولت 

ــا فســاد محســوب می شــود. رییســی در مبــارزه ب
اتفــاق مهمــی کــه روز گذشــته افتــاد اقــدام مهــم رییســی 
بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای قانــون اساســی در مبــارزه بــا 
فســاد بــود. براســاس اصــل 12۷ قانــون اساســی، بــا مصوبــه 
هیــات وزیــران، اختیــارات رییس جمهــوری و هیــات وزیران 
در امــر مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اجــرای ســند ملــی 
مبــارزه با فســاد به حجت االســالم والمســلمین درویشــیان 

ــد. تفویض ش

پیام های یک انتصاب در 
دولت سیزدهم؛ مبارزه با 

فساد  در حد شعار نمی ماند

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، جلســه 
هماهنگــی مســئوالن ســتاد مراســم بزرگداشــت دومیــن 
ســالگرد شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه، اســتاندار، فرمانــده ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی اســتان کرمــان و خانــم زینــب 
ــلیمانی و  ــهید س ــاد ش ــرم بنی ــت محت ــلیمانی ریاس س
مســئوالن کمیته هــای ســتاد مراســم بزرگداشــت دومیــن 
ــپاه  ــات س ــالن اجتماع ــلیمانی در س ــهید س ــالگرد ش س

کرمــان برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مقدم فــر دبیــر ســتاد مراســم بزرگداشــت 
دومیــن ســالگرد شــهید ســلیمانی گفــت: همچنــان کــه 
شــهادت حــاج قاســم نمــاد و نشــانه زنــده بــودن انقــالب 
اســت بایــد مراســم بزرگداشــت آن شــهید فرصتــی بــرای 

تحکیــم ارزش هــای انقــالب باشــد.
ــم  ــر معظ ــه رهب ــی ک ــزود: در حال ــه اف ــر در ادام مقدم ف
ــور  ــرفت کش ــوان راه پیش ــری به عن ــر انقالبیگ ــالب ب انق
تأکیــد می نماینــد شــاهد آن هســتیم کــه بدخواهــان در 
صــدد ارائــه تصویــری غیرواقعــی و انحرافی و تحریف شــده 
ــاد  ــد ابع از انقالبیگــری هســتند در چنیــن شــرایطی بای
ــته  ــاد برجس ــوان نم ــم را به عن ــاج قاس ــای ح و ویژگی ه
ــاد  ــا آح ــم ت ــن کنی ــری تبیی ــنه انقالبیگ ــوه حس و اس
جامعــه و خصوصــاً نســل جــوان اســیر تفاســیر انحرافــی و 

ــوند. ــری نش ــه از انقالبیگ تحریف گون
دبیــر ســتاد مراســم بزرگداشــت دومیــن ســالگرد شــهید 
ــد  ــاد پیون ــوان نم ــم به عن ــاج قاس ــش ح ــلیمانی نق س
عاطفــی و عمیــق مــردم بــا نظــام اســالمی را مثال زدنــی 
نامیــد و گفــت: از نــگاه حــاج قاســم رمــز عاقبت بــه خیری 
در اســتحکام پیونــد مــردم بــا رهبــری اســت و از فرصــت 
ســالگرد آن شــهید بایــد بــرای تبییــن ایــن ویژگــی حــاج 
قاســم و ســایر ابعــاد شــخصیتی آن شــهید کــه به حــق 
از ســوی رهبــری »مکتــب« نــام گرفــت، اســتفاده شــود 
و همــگان را بــه شــاگردی در ایــن مکتــب کــه حاصلــی 
جــز عاقبــت بــه خیــری بــرای مــردم نخواهــد داشــت، فرا 

بخوانیم.
مقدم فــر در پایــان بــا اشــاره بــه ارتبــاط صمیمانــه حــاج 
قاســم و عشــق و ارادت مــردم بــه آن شــهید که در مراســم 
ــوه ای از آن  ــاک آن شــهید جل ــر تشــییع پیکــر پ بی نظی
بــه جهانیــان نشــان داده شــد و به حــق ســردار شــهید از 
ســوی آحــاد مــردم ســردار دلهــا نامیــده شــده اســت بــر 
مردم محــوری مراســم بزرگداشــت شــهید تأکیــد کــرد و 
همــه دســتگاه ها را بــه حمایــت از ظرفیت هــای مردمــی 

در ارادت ورزی بــه مقــام شــامخ آن شــهید فــرا خوانــد.

حاج قاسم الگو و نماد بارز 
انقالبی گری است

این عالئم زنگ خطر
 »سکته مغزی« است

اداره كل ثبت اسنادوامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك بردسير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سندرسمي
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئيــن نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي واراضــي 
وســاختمانهاي فاقــد سندرســمي برابــر رای شــماره 140060319011001462 - 1400/7/25 هيــات اول 
موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بردســير  تصرفــات مالكانه بــا معــارض متقاضی آقــای مجيد جعفــری گوهری 
فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 3071 صــادره از کرمــان در یــک بــاب خانه بــه مســاحت 1281.18  متر 
مربــع پــاک 1 فرعــی از 4772 اصلــی  واقــع در بردســير بخــش 20 کرمــان خریــداری از مالــک رســمی 
خانــم فاطمــه اميراســماعيلی محمــود آبــادی محرز گردیــده اســت. لذا به منظــور اطــاع عموم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالكيت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولين آگهی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خود 
را بــه ایــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهد شــد. 
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سخنگوی گمرک گفت:

آخوندی: در ایران با بحران »زواِل اخالق« مواجهیم!
دومیــن  در  آخونــدی  عبــاس 
همایش بین المللــی مطالعــات ایران 
ــا  ــران ب معاصــر گفــت: امــروزه در ای
مواجهیــم... زیــادی  بحران هــای 
ــالق،  ــی؛ زواِل اخ ــوزه اجتماع در ح
اجتماعــی،  فروکاســتن ســرمایه 
و  جامعــه  شــدید  قطبی شــدن 

عمومــی... بی اعتمــادی 
بــه گــزارش گــروه دیگــر رســانه های 
ــه شــرق  ــارس، روزنام خبرگــزاری ف
در مطلبــی بــا عنــوان »دولــت 
ــت:  ــران« نوش ــش از ای ــی و پرس مل
دومیــن  در  آخونــدی  »عبــاس 
مطالعــات  بین المللــی  همایــش 
ایــران معاصــر گفــت: امــروزه در 
زیــادی  بحران هــای  بــا  ایــران 
اجتماعــی؛  حــوزه  مواجهیــم...در 
ــرمایه  ــتن س ــالق، فروکاس زواِل اخ
شــدید  قطبی شــدن  اجتماعــی، 
ــی در  ــادی عموم ــه و بی اعتم جامع

تمامــی ســطوح اجتماعی و سیاســی 
ــن؛  ــورم مزم و در حــوزه اقتصــادی؛ ت
بی ثباتــی بــازار، بــی کاری بــاال و 
ــق  ــتمر مناط ــدن مس مزمن...فقیرش
دور از مرکــز و در زمینــه تحــوالت 
ــریع و  ــینی س ــکونتگاه ها، شهرنش س
ــش کاهــش قابلیــت  بی ســامان، چال
و  حرکــت  مانع هــای  و  زندگــی 
ــکونتگاه ها و  ــن س ــی در بی جابه جای
درون آنهــا...و مســائلی از این دســت«.

ایــن روزنامــه اصــالح طلــب عــالوه بر 
بازنشــر اظهــارات وزیر مســتعفی راه و 
شهرســازی دولــت روحانــی در همین 
شــماره در مطلبــی با عنــوان »چالش 
هــای طرح جهش ســاخت مســکن« 
نوشــت: »گاهــی گفتــه می شــود ایــن 
طــرح درنهایــت به نفــع ســرمایه داران 
و دالالن مســکن اســت و اساســا ایــن 
ــتای انباشــت  طرحــی اســت در راس
شــرکت های  و  گروه هــا  ثــروت 

خــاص«.
نوشــت:  ادامــه  در  شــرق  روزنامــه 
»سیاســت کالنــی ماننــد ســاخت چهــار 
میلیــون مســکن دو بعــد دارد: نخســت، 
بعــد اجتماعــی و دموکراســی کــه همان 
جامعــه مدنــی اســت. دوم، بعــد فنــی و 
کارشناســی کــه بــه مالحظــات علمــی 
ــرو،  ــل پیش ــا راه ح ــت. تنه ــوط اس مرب
تلفیــق دموکراســی اجتماعــی بــا دانــش 

ــت«. ــی اس ــی و کارشناس فن
ــد  ــی ده ــی رخ م ــاق وقت  زواِل اخ
ــا تکبــر و پرخاشــگری  کــه یکــروز ب
ــرت  ــگار را پ ــم خبرن میکروفــون خان
کنیــم، روز دیگــر در توصیــف محــل 
ســکونت حــدود 10 میلیــون ایرانــی از 
واژه تحقیرآمیــز و البتــه توهیــن آمیز 
ــم و دیگر روز  ــتفاده کنی »مزخرف« اس
بــا تکبــر بگوییــم کــه افتخــار میکنم 
که در دوره مســئولیت خــود در وزارت 
راه و شهرســازی کــه بیــش از 5 ســال 
بــه طــول انجامیــد، حتــی یــک واحد 

مســکن بــرای مــردم نســاخته ام.
ــد  ــی ده ــی رخ م ــاق وقت و زواِل اخ
ــان  ــدادی از هموطنانم ــی تع ــه وقت ک
ــد و  ــه قطــار کشــته شــده ان در حادث
خانــواده هــای آنــان داغــدار و عــزادار 
هســتند، وزیــر راه و شهرســازی جلوی 
دوربیــن حاضــر شــود و با خونســردی 
ــئولیت وزارت  ــرش مس ــدون پذی و ب
ــن  ــال ای ــود در قب ــوع خ ــه متب خان
حادثــه بگویــد »همه کشــته شــده ها 
بیمــه هســتند و نگرانــی از ایــن بابــت 

نیســت«!
ــد  ــی ده ــی رخ م ــاق وقت زواِل اخ
کــه در دولــِت اصــاح طلبــان، قیمــت 
مســکن در تهــران از متــری ۳ میلیون 
بــه متــری ۳0 میلیــون افزایــش یابــد 
ــت  ــن دول ــع ای ــای مداف ــانه ه و رس
ــه طــرح جهــش  ــا هجمــه ب اکنــون ب
تولیــد مســکن، آن را مــورد تخریــب و 

تخطئــه قــرار مــی دهنــد.
منبع: سایت خبری تحلیلی مشرق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظــر باینكــه آگهــی تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زميــن  پــاک 1054  اصلــی واقــع 
در  بخــش 20 کرمــان منتشــر و بدليــل عــدم توانایــی مالــک در معرفــی حــدود و عــدم حضــور 
مالكيــن مطلــع در زمــان تحدیــد حــدود، تحدیــد حــدود از نوبــت تحدیــد حــدود خــارج گشــته بنــا 
بدرخواســت کتبــی وارده شــماره 1400/11018/3715 مــورخ1400/8/5 آقــای حســين فخرابــادی 
بعنــوان احــد از مالكيــن مشــاعی تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ پــاک فــوق از ســاعت 9 
صبــح روز چهارشــنبه 1400/9/10 در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد بدینوســيله بــه مالكيــن 
و مجاوریــن اخطــار ميگــردد راس ســاعت و روز مقــرر  در محــل حضــور بهــم رســانند واال تحدیــد 
حــدود بــه معرفــی مالــک  یــا قائــم مقــام قانونــی وی بــا رعایــت مــواد 14 و 15 قانــون و 68 
الــی 73 آئيــن نامــه در محــل انجــام و اعتــراض مجاوریــن و دارنــدگان احتمالــی حقــوق ارتفاقــی 
برابــر مــاده 20 قانــون و 74 آئيــن نامــه قانــون ثبــت از تاریــخ تنظيــم صورتمجلــس تحدیــدی 
بمــدت 30 روز پذیرفتــه و بــه اســتناد مــاده 86 آئيــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد عــاوه 
بــر آن ظــرف مــدت یكمــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
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تزریق بیش از ۸۹۰۰۰دوز واکسن کرونا به 
گروه  سنی ۱۲ سال به باال درشهرستان بردسیر

مهنــدس برهانــی درگفتگــو باخبرنــگار سپهربردســیر پیرامــون وضعیــت 
واکســن کرونــا اظهــار داشــت :از ۶1۰۰۰نفــر جمعیــت بــاالی 12 ســال 
شهرســتان ۵22۰۰نفــر نوبــت اول کــه 8۵درصــد جمعیت هدف راشــامل 
ــد  ــه ۶1درص ــن ک ــر دوز دوم واکس ــداد ۳۶8۰۰نف ــن تع ــن ازای همچنی
جمعیــت راشــامل میشــود  یکــی اصلــی تریــن راه پیشــگیری وکنتــرل 
بیمــاری کوویــد 1۹ عــالوه بر رعایت پروتکلهای بهداشــتی واکسیناســیون 

ــت  همگانی اس
واکســن 8۰درصدابتالءشــدید و۹۰درصــد از مــرگ ومیــر براثرایــن بیماری 
راکاهــش مــی دهــد  لــذا از کلیــه افــرادی کــه تاکنــون موفــق بــه تزریــق 
ــن واحــد بهداشــتی  ــه نزدیکتری واکســن نشــده درخواســت میگــردد ب
مراجعــه نمایند همچنیــن افــرادی کــه نوبــت اول دریافت براســاس تاریخ 
ثبــت شــده روی کارت واکســن مراجعــه ونوبــت دوم رادریافــت نماینــد 
تاخیــر درمراجعــه نوبــت دوم باعــث کاهــش اثــر ایمنــی واکســن میگردد
ضمنــا در2روز گذشــته تعدادبیماران بســتری دربیمارســتان افزایش یافته 
، لــذااز همــه مــردم تقاضــا میگــردد عــالوه براســتفاد از ماســک درزمــان 
خــروج ازمنــزل ازحضوردرتجمعــات خــودداری ودرصــورت داشــتن عالئم 
بیمــاری )آبریزش،عطسه،ســرفه،تب،گلودرد...(ضمن مراجعه به نزدیکترین 
واحددرمانــی نســبت بــه جداســازی ازدیگرافــراد خانــواده تــا۳روز بعــداز 

اتمــام عالئــم درمحــل کاریــا مدرســه حضورپیــدا نکننــد

بازدید امام جمعه و معاون فرمانداری بردسیر از مهندس برهانی رئیس مرکز بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر:
فعالیتهای مرکز نیکوکاری مجمع خیرین کارآفرین

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری 
بردســیر حمــزه وفایــی معــاون سیاســی 
فرمانــدار بهمــراه حجــت اال ســالم 
و المســلمین کرمانــی امــام جمعــه 
دفتــر  و  بانــوان  امــور  وکارشناســان 
اجتماعــی فرمانــداری از فعالیتهــای مرکز 
ــن  ــن کارآفری نیکــو کاری مجمــع خیری

ــد. ــد کردن ــتان  بازدی شهرس
 ایــن مرکــز از بهمــن ماه 1۳۹۹ تاســیس 
ــن مــاه ســال 14۰۰  ــد و در فروردی گردی
بــا حمایــت مجمــع خیریــن کارآفریــن 
مشــغول بــه فعالیــت میباشــد کــه 
ازفعالیــت هــای ایــن مجموعه میتــوان به 

مــوارد ذیــل اشــاره کــرد
1:دو کارگاه تولیــدی خیاطــی با اشــتغال 

1۰ نفــر از مددجویــان در ایــن کارگاه
ــه  ــد کلمپ ــک کارگاه تولی  2:تاســیس ی
زنــی بــا اشــتغال ۵ نفــر از زنــان مددجــو

۳:زمینــی بــه مســاحت ۳۰۰۰متــراز 
مــزارع خیــر کشــاورزکه در اختیار مجمع 
خیریــن کارآفریــن  بــرای کشــت زعفران 

واگــذار کردنــد 
ــت زعفران  ــال 14۰۰ کش ــاه س  در تیرم

انجــام شــد و در آبــان مــاه 14۰۰ بــه مرحلــه   
بهره بــرداری رســید کــه بــه مــدت یک مــاه از 
مددجویــان ایــن مرکــز بــرای اشــتغال در این 
زمینــه بــه تعــداد 4۰ نفــر انجام شــد کــه بعد 
از آن بــه مرحلــه بســته بنــدی خواهــد رســید 
ــه و زعفــران  ــروش کلمپ درآمــد حاصــل از ف
وکمکهــای خیرین محتــرم در طــرح هم خانه 
ــرای پرداخــت  ــن مجمــع ب ــدان ای ــا نیازمن ب
ــه از  ــدان ک ــر از نیازمن ــزل 2۰ نف ــه من کرای
فروردیــن مــاه ســال 14۰۰ بــه طــور ماهیانــه 

هــر مــاه پرداخــت مــی گــردد
4: تهیــه و توزیــع ۵۰۰ بســته غذایــی تاکنون 
بیــن نیازمنــدان و 8۰۰۰ غــذای گــرم از 
فروردیــن تــا کنــون بیــن نیازمنــدان توزیــع 
شــده اســت ۵:توزیــع گوشــت بیــن نیازمندان 
۶:معرفــی مددجویــان ونیازمنــدان بــه بانــک 
ــای  ــرای کاره ــی ب ــتغال زای ــرح اش ــرای ط ب

ــدی و طرحهــای خــود اشــتغالی تولی
۷: فــروش لبــاس اهدایــی خیریــن بــه مجمع 
ــرای خــود اشــتغالی 1۰  خیریــن کارافریــن ب
ــود  ــه س ــدان ک ــان و نیازمن ــر از مددجوی نف
ــه کارت  حاصــل از فــروش ایــن لبــاس هــا ب

ایــن عزیــزان واریــز میگــردد
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ایــران بــه صــورت مکــرر بــه آمریکا 
در مــورد فعالیــت هــای نظامــی در 
خلیــج فــارس اخطــار داده اســت. 
ــداران  ــپاه پاس ــی س ــروی دریای نی
ــه  ــن منطق ــی را در ای ــت زن گش
افزایــش داده اســت تــا امنیــت 
ــی را  ــای ایران ــتی ه ــت کش حرک
تامیــن کــرده و همچنین بــا قاچاق 

ســوخت مقابلــه کنــد.
ــز  ــز« نی ــورک تایم ــه »نیوی روزنام
طــی گزارشــی در ایــن رابطــه 
عنــوان کــرد: مقامــات ایرانــی اعالم 
کردنــد کــه آمریــکا یــک نفتکــش 
ــوده،  ــران ب ــت ای ــل نف ــه حام را ک
در تاریــخ ۲۴ اکتبــر مصــادره کــرد، 
ــران  ــای ای ــه کماندوه ــی حمل ول
باعــث شــد ایــن نفتکــش بازپــس 

گرفتــه شــود.
همچنیــن شــبکه خبــری فرانــس 
۲۴ در خبــری بــه نقــل از تلویزیون 
نوشــت: ســپاه  ایــران  دولتــی 
ــرای  ــکا ب ــالش آمری ــداران ت پاس
ســرقت نفــت جمهــوری اســالمی 
در دریــای عمــان را در جریــان 
ــه تازگــی اتفــاق  ــه ای کــه ب حادث

ــت. ــاکام گذاش ــاد، ن افت
ــی  ــروی دریای ــم نی ــاوگان پنج ن
آمریــکا در بحریــن در توضیــح این 
مســاله گفــت کــه گــزارش هــای 
مربــوط بــه اتفــاق را دریافــت کرده 
اســت، امــا در حــال حاضــر هیــچ 
ــار  ــه در اختی ــرای ارائ ــی ب اطالعات

ــدارد. ن
خبرگــزاری رویترز نیز در گزارشــی 
بــه نقــل از تلویزیــون دولتــی ایران 
ــالش  ــداران ت ــپاه پاس ــت: س نوش
آمریــکا بــرای توقیــف یک نفتکش 
حامل نفــت جمهوری اســالمی در 

دریــای عمــان را نــاکام گذاشــت.
ســرویس خبــری انگلیســی زبــان 
ســی جــی تــی ان در چین نیــز در 
بازتــاب ایــن خبــر نوشــت: رســانه 
ــه  ــد ک ــی گــزارش دادن هــای ایران
ــالش  ــع از ت ــداران مان ــپاه پاس س
نیــروی دریایــی آمریــکا بــرای 
متوقف کــردن نفتکــش ایرانــی در 
ــده  ــی ش ــروی ایران ــای قلم آب ه

اســت.
ایــن شــبکه در ادامــه آورد: رســانه 
هــای ایــران ایــن حادثــه را تــالش 
ــودن نفــت در  ــرای رب نافرجامــی ب
ــد.  ــف کردن ــان توصی ــای عم دری
ــی اســت کــه رســانه  ــن در حال ای
ــه  ــوع حادث ــان وق ــه زم ــی ب ایران

ــرد. ــاره ای نک اش
خبرگزاری فرانســه نیز در گزارشــی 
بــه نقــل از تلویزیــون دولتــی ایران 
آورد: ایــران روز چهارشــنبه تــالش 
نیــروی دریایــی آمریــکا بــرای 
توقیــف یــک نفتکــش حامــل 
نفتــش در دریــای عمــان را نــاکام 

ــت. گذاش
در ایــن گــزارش بــه جزئیاتــی 
ــا  ــه ی ــوع حادث ــان وق ــورد زم درم

کشــوری کــه مشــخصات کشــتی 
در آن ثبت شــده، اشــاره ای نشــده 

اســت.
 روزنامه »راسیســکایا گازتــا« ارگان 
دولــت روســیه در پایــگاه اینترنتی 
خــود در گزارشــی با عنــوان »فیلم 
رویارویــی ایــران بــا نــاوگان آمریکا 
در دریــای عمــان منتشــر شــد«، 
نوشــت: رویارویی ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی بــا نــاوگان آمریکا 
ــای  ــا پهپاده ــان، ب ــای عم در دری

ایرانــی فیلمبــرداری شــده بود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــزارش ب ــن گ در ای
حضــور یــک نــاو و یــک ناوشــکن 
و شــناور آمریکایــی در صحنــه 
ــه  ــد ک ــان ش ــی خاطرنش رویاروی
از فیلمــی کــه از آســمان گرفتــه 
ــود، مشــخص اســت کــه  شــده ب
ــاو  ــه ن ــی ب قایق هــای تنــدرو ایران
آمریکایــی کامــال نزدیــک شــده و 
تیربــار ســنگین را بــه ســوی ایــن 

ــد.  ــانه گرفته ان ــاو نش ن

لقمان حکیم و مرد مسافر
روزی لقمــان در کنــار چشــمه ای نشســته بــود. مردی 
ــد  ــید: چن ــان پرس ــت از لقم ــا می گذش ــه از آنج ک
ــم رســید؟لقمان  ــدی خواه ــه ده بع ــر ب ــاعت دیگ س
گفــت: راه بــرو.آن مــرد پنداشــت کــه لقمــان نشــنیده 
اســت. دوبــاره ســوال کــرد: مگــر نشــنیدی؟ پرســیدم 

چنــد ســاعت دیگــر بــه ده بعــدی خواهــم رســید؟
لقمــان گفــت: راه بــرو.آن مــرد پنداشــت کــه لقمــان 
دیوانــه اســت و رفتــن را پیشــه کــرد. زمانــی کــه چند 
قدمــی راه رفتــه بــود، لقمــان به بانــگ بلند گفــت: ای 

مــرد، یــک ســاعت دیگــر بــدان ده خواهــی رســید.
مــرد گفــت: چــرا اول نگفتی؟لقمــان گفــت: چــون راه 
رفتــن تــو را ندیــده بــودم، نمی دانســتم تنــد مــی روی 
یــا ُکنــد. حــال کــه دیــدم دانســتم کــه تو یک ســاعت 

دیگــر بــه ده خواهی رســید.

افالطون و ستایش جاهل
روزی مــردی بــه خدمــت فیلســوف بــزرگ افالطــون 
ــت. در  ــخن می گف ــوع س ــر ن ــت و از ه ــد و نشس آم
میــان ســخن گفــت: امــروز فــالن مــرد از تــو بســیار 
خــوب می گفــت کــه افالطــون عجــب بزرگــوار مردی 

اســت و هرگــز کســی چــون او نبــوده اســت.
افالطــون چــون این ســخن بشــنید، ســر فــرود بــرد و 

ســخت دلتنگ شــد.
آن مــرد گفــت: ای حکیــم! از مــن تــو را چــه رنــج آمد 

کــه چنیــن دلتنگ شــدی؟
افالطــون پاســخ داد: ای خواجه! مرا از تو رنجی نرســید. 
ولــی مصیبــت باالتــر از ایــن چه باشــد که جاهلــی مرا 
ســتایش کنــد و کار مــن او را پســندیده آیــد؟ ندانــم 
کــدام کار جاهالنــه کــرده ام که او خوشــش آمــده و مرا 

بــه خاطر آن ســتوده اســت.

سلطان محمود غزنوی و بادمجان
ســلطان محمود را در حالت گرســنگی بادنجان بورانی 
آوردنــد. خوشــش آمــد. گفــت: بادمجان طعامی اســت 

خوش.
ندیمی در مدح بادمجان فصلی پرداخت.

چون سیر شد، گفت: بادمجان سخت مضر است.
ندیم باز در مضرت بادمجان مبالغتی تمام کرد.

ســلطان گفــت: ای مــردک نــه آن زمــان کــه مدحــش 
می گفتــی نــه حــال کــه مضرتــش بــاز می گویــی؟!

مــرد گفــت: مــن ندیــم تــوام نــه ندیــم بادمجــان. مــرا 
چیــزی بایــد گفــت کــه تــو را خوش آیــد نــه بادمجان 

را.

ملکشاه سلجوقی و عابد
ســلطان ســلجوقی بــر عابــدی گوشه نشــین و 
عزلت گزیــن وارد شــد. حکیــم ســرگرم مطالعــه بــود و 
ســر بر نداشــت و به ملکشــاه تواضــع نکرد، بدان ســان 
کــه ســلطان بــه خشــم انــدر شــد و بــه او گفــت: آیــا 
تــو نمی دانــی من کیســتم؟ مــن آن ســلطان مقتدری 
هســتم کــه فــالن گردن کــش را بــه خــواری کشــتم و 
فــالن یاغــی را بــه غــل و زنجیر کشــیدم و کشــوری را 

ــه تصــرف در آوردم. ب
حکیــم خندیــد و گفــت: مــن نیرومندتر از تو هســتم، 
زیــرا مــن کســی را کشــته ام کــه تــو اســیر چنــگال 

ــتی. ــم او هس بی رح
شاه با تحیر پرسید: او کیست؟

حکیــم گفــت: آن نفــس اســت. مــن نفــس خــود را 
کشــته ام و تــو هنــوز اســیر نفــس امــاره خــود هســتی 
و اگــر اســیر نبــودی از مــن نمی خواســتی کــه پیــش 
پــای تــو بــه خــاک افتــم و عبــادت خــدا بشــکنم و 
ســتایش کســی را کنــم کــه چــون من انســان اســت.
ــن ســخن شــرمنده شــد و عــذر  شــاه از شــنیدن ای

ــود را خواســت. ــته خ ــای گذش خط

نادرشاه افشار و باغبان
نــادر شــاه در حــال قــدم زدن در باغــش بود کــه باغبان 
خســته و ناراضــی نــزد وی رفــت و گفــت: پادشــاه فرق 
مــن بــا وزیــرت چیســت؟ مــن بایــد این گونــه زحمت 
بکشــم و عــرق بریــزم ولــی او در نــاز و نعمــت زندگــی 

ــرد. ــذت می ب می کنــد و از روزگارش ل
ــان و  ــادر شــاه کمــی فکــر کــرد و دســتور داد باغب ن
وزیــرش بــه قصــر بیاینــد. هــر دو آمدنــد. نــادر شــاه 
گفــت: در گوشــه بــاغ گربــه ای زایمــان کــرده برویــد و 

ببینیــد چنــد بچــه بــه دنیــا آورده.
ــاه  ــزد ش ــس از بررســی ن ــد و پ ــاغ رفتن ــه ب ــردو ب ه

ــد. ــالم نمودن ــودرا اع ــزارش خ ــتند و گ برگش
ابتــدا باغبــان گفــت: پادشــاها مــن آن گربه هــا را دیدم 

ســه بچــه گربــه زیبــا زایمان کــرده.
ســپس نوبــت بــه وزیــر رســید. وی برگــه ای بــاز کــرد 
و از روی نوشــته هایش شــروع بــه خوانــدن کــرد: 
پادشــاها مــن به دســتور شــما بــه ضلع جنــوب غربی 
بــاغ رفتــم و در زیــر درخــت تــوت آن گربــه ســفید را 
دیــدم، او ســه بچــه بــه دنیــا آورده کــه دوتــای آنهــا 
نــر و یکــی مــاده اســت؛ نرهــا یکــی ســفید و دیگــری 
ســیاه و ســفید اســت. بچــه گربــه مــاده خاکســتری 
رنــگ اســت. حــدوداً یک ماهــه هســتند. مــن بصــورت 
مخفــی مــادر را زیــر نظر گرفتم و متوجه شــدم آشــپز 
ــادر گربه هــا می دهــد  ــه م ــه غذاهــا را ب هــر روز اضاف
ــه  ــان تغذی ــیر مادرش ــا از ش ــه گربه ه ــه بچ و این گون
می کننــد. همچنیــن چشــم چــپ بچــه گربــه مــاده 
عفونــت نمــوده کــه ممکــن اســت برایش مشکل ســاز 
شــود.نادر شــاه رو بــه باغبــان کــرد و گفــت ایــن اســت 

کــه تــو باغبــان شــده ای و ایشــان وزیــر.

داستانهای آموزنده بازتاب جهانی شکست آمریکا در سرقت نفت ایران 

روزنامــه »ایزوســتیا« چــاپ مســکو هم 
ــود  ــروز خ ــماره ام ــی در ش در گزارش
ــه و  ــدام مقتدران ــد و بررســی اق ــه نق ب
شــجاعانه نیروهای ســپاه پاســداران در 
مقابلــه بــا ســرقت نفت ایــران از ســوی 

آمریــکا پرداخــت. 
ــی  ــناس نظام ــن کارش ــس یولی بوری
ــانه  ــن رس ــا ای ــو ب ــت و گ روس در گف
خاطرنشــان کــرد کــه آمریــکا ممکــن 
ــا ایــران بــرای  اســت از هــر مناقشــه ب

ــد.  ــاز جنــگ اســتفاده کن آغ
ــه اینکــه در ســال  ــا اشــاره ب یولیــن ب
ــر  ــی »وینســنز« ب ــاو آمریکای ۱۹۸۸ ن
فــراز خلیج فــارس هواپیمــای ایرانــی را 
ســرنگون کــرد، نوشــت: وضعیــت آنجا 
همــواره در آســتانه جنــگ و مناقشــه 

ــرار دارد.  ق
کارشــناس روس گفــت: ایــران از حــق 
خود بــرای امــکان اقــدام در ســواحلش 
در خلیــج فــارس و دریــای عمــان دفاع 
می کنــد، امــا آمریــکا چنیــن حقــی را 

ــرد. نمی پذی

ــراب  ــردگی و اضط ــه افس ــنیده ایم ک ــا ش ــه ی م ــاالً هم احتم
می توانــد بــر جســم مــا تأثیــر بگذارنــد یــا رونــد بیماری هــای 

مــا را تســریع کنــد. امــا ایــن ادعــا چقــدر صحــت دارد؟
عجیب نیســت کــه وقتی فــردی دچــار بیمــاری قلبی، ســرطان 
یــا ســایر بیماری هــای جســمی تهدیــد کننــده می شــود 
همزمــان دچــار افســردگی و اضطــراب شــود. امــا عکــس آن نیز 
مــی توانــد اتفــاق بیفتــد: اضطــراب یــا افســردگی بیــش از حــد، 
می توانــد باعــث توســعه یــک بیمــاری جســمی جــدی شــود و 

حتــی توانایــی تحمــل یــا بهبــودی آن را نیــز مختــل کنــد.
در بــدن انســان چنــدان نمی تــوان بیماری هــای روحــی و 
ــن  ــه ی پزشــکی بی ــرد. در حرف جســمی را از یکدیگــر جــدا ک
بیمــاری جســمی و روحــی تمایــز قائــل می شــوند امــا واقعیــت 
ــه اختــاالت روحــی  ایــن اســت کــه بیماری هــای جســمی ب
ــای  ــز پیامده ــی نی ــاالت روح ــس اخ ــد و برعک می انجامن
جســمی دارنــد. ذهــن و بــدن یــک خیابــان دو طرفــه هســتند. 
ــی  ــار مخرب ــد آث ــذرد می توان ــرد می گ ــک ف ــن ی آنچــه در ذه
ــک  ــد. ی ــته باش ــس داش ــن برعک ــدن و همچنی ــر ب در سراس
بیمــاری روانــی درمــان نشــده می توانــد خطــر بیمــاری جســمی 
را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهــد و اختاالت جســمی 
ممکــن اســت منجــر بــه رفتارهایــی شــوند کــه شــرایط روحــی 

ــد. ــر می کنن را بدت
در مطالعاتــی کــه وضعیــت بیمــاران مبتا به ســرطان پســتان را 
بررســی کردنــد، مشــخص شــد کــه زنانــی کــه افسردگی شــان 
رو بــه کاهــش بــود، بیشــتر از آن هایــی کــه افسردگیشــان رو به 
وخامــت بــود زنــده ماندنــد. بــدن بــه اســترس روانــی واکنــش 
ــا  ــی اســترس جســمی اســت. ب نشــان می دهــد چنانکــه گوی
ــب  ــی اغل ــن روان ــای مزم ــواهدی، ناراحتی ه ــن ش ــود چنی وج
توســط پزشــکان نادیــده گرفتــه می شــوند. بــه طــور معمــول، 
یــک پزشــک بــرای بیماری هــای جســمی ماننــد بیماری هــای 
قلبــی یــا دیابــت تجویــز می کنــد، امــا تعجــب می کنــد کــه چرا 

برخــی از بیمــاران بــه جــای بهتــر شــدن بدتــر مــی شــوند.
بســیاری از مــردم تمایلــی بــه درمــان بیماری هــای روانــی خــود 
ندارنــد. برخــی از افــراد مبتــا بــه اضطــراب یا افســردگی ممکن 
اســت از انــگ خــوردن بترســند حتــی اگــر تشــخیص دهنــد که 
یــک مشــکل روانــی جــدی دارنــد. بســیاری ســعی می کننــد بــا 
اتخــاذ رفتارهایــی ماننــد نوشــیدن بیــش از حــد یا ســوء مصرف 
مــواد، ناراحتی هــای احساســی خــود را درمــان کننــد، کــه فقــط 

بــه آســیب قبلــی آنهــا اضافــه می شــود.
با افسردگی تغییر فصل چگونه مواجه شویم؟

گاهــی اوقــات، خانــواده و دوســتان بــه طــور ناخواســته ناراحتــی 
ــت  ــد »چیزی ــی مانن ــا عبارات ــد؛ ب ــکار می کنن ــرد را ان ــی ف روان
ــه  ــا ب ــب آن ه ــرای ترغی ــچ کاری ب ــل و هی نیســت« و در عم

ــد.  ــام نمی دهن ــه ای انج ــک حرف ــت کم درخواس
افسردگی و اضطراب بدن را بیمارتر می کند

اختــاالت اضطرابی تقریبــاً ۲۰ درصد از بزرگســاالن آمریکایی را 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. ایــن بــدان معناســت کــه میلیون ها 
نفــر در معــرض خطــر قــرار دارنــد. وقتــی اســترس داریــد، مغــز 
بــا ترشــح کورتیــزول، کــه نوعی سیســتم هشــدار دهنــده داخلی 
اســت، واکنــش نشــان می دهــد. بــا افزایــش تنفــس، افزایــش 
ضربــان قلــب و هدایــت جریــان خــون از اندام هــای شــکمی بــه 
ماهیچه هایــی کــه در مقابلــه یــا فــرار از خطــر کمــک می کننــد 
ــات  ــن اقدام ــد. ای ــدا می کن ــاع پی ــا دف ــرار ی ــی ف ــدن آمادگ ب
ــن و  ــی آدرنالی ــای عصب ــال دهنده ه ــی از انتق ــی ناش محافظت
نوراپی نفریــن اســت که سیســتم عصبــی ســمپاتیک را تحریک 
کــرده و بــدن را در حالــت آمــاده بــاش بــاال قــرار می دهنــد. امــا 
تحریــک بیــش از حــد و مــداوم ممکــن اســت بــه بــروز انــواع 
بیماری هــای جســمی منجــر شــود؛ از جملــه عائــم گوارشــی 
ماننــد ســوء هاضمــه، گرفتگــی عضــات، اســهال یا یبوســت و 

افزایــش خطــر حملــه قلبــی یــا ســکته مغزی.
ــامت  ــر س ــری ب ــرات مخرب ت ــد تأثی ــز می توان ــردگی نی افس
جســمانی داشــته باشــد. در حالــی کــه احســاس افســردگی گاه 
بــه گاه طبیعــی اســت اما بیــش از ۶ درصــد از بزرگســاالن چنان 
ــط  ــد کــه در نتیجــه آن رواب احســاس افســردگی مداومــی دارن
شــخصی خــود را مختل می بیننــد. همچنیــن  افســردگی مداوم 
می توانــد درک فــرد از درد را تشــدید کــرده و شــانس ابتــا بــه 
ــرای  درد مزمــن را افزایــش دهــد. افســردگی توانایــی فــرد را ب
تجزیــه و تحلیــل و پاســخ منطقــی بــه اســترس کاهــش مــی 
دهــد. در نتیجــه فــرد افســرده در یــک چرخه معیوب بــا ظرفیت 
محــدود بــرای خــروج از وضعیــت روانــی منفــی قرار مــی گیرند.

مطالعــه ای بــر روی ۱۲۰۴ زن و مــرد ســالخورده کــره ای که ابتدا 
از نظــر افســردگی و اضطــراب مــورد ارزیابــی قرار گرفتند، نشــان 
داد کــه دو ســال بعــد، ایــن اختــاالت عاطفــی خطــر ابتــا بــه 
ــد.  ــش می ده ــا افزای ــی را در آن ه ــمی و ناتوان ــاالت جس اخت
اضطــراب بــه تنهایــی بــا بیماری قلبــی و افســردگی بــه تنهایی 
بــا آســم و هــر دو ایــن اختــاالت بــا مشــکات بینایــی، ســرفه 
مــداوم، آســم، فشــار خون بــاال، بیماری هــای قلبی و مشــکات 

گوارشــی مرتبــط بودند.
اگرچــه اضطــراب و افســردگی مــداوم بــا داروها، درمان شــناختی 
رفتــاری و گفت وگــو درمانــی قابــل درمــان هســتند، امــا بــدون 
درمــان ایــن شــرایط بدتــر می شــود. درمــان زمانــی بهتــر عمــل 
می کنــد کــه پزشــکان فشــارهایی را کــه بر رفتــار بیمــاران تأثیر 
می گذارنــد و منجــر بــه آســیب بالینــی می شــوند را درک کننــد.
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هزینهـ  فایده مذاکرات هسته ای
ــی  ــتگاه دیپلماس ــت دس ــال اس ــش از ۲0 س بی
کشــور خــود را درگیــر مذاکراتــی کــرده اســت کــه 
جــز هزینــه بــرای ملت دســتاوردی نداشــته اســت. 
عمــده مذاکــرات در ایــن ســال ها توســط کســانی 
بــوده اســت کــه بــا خوش بینــی و اعتمــاد بــه نتایج 

ــد. ــی کرده ان ــرات ، توافقات مذاک
ـ محمدکاظــم  خبرگــزاری فــارس؛ یادداشــت 
انبارلویــی: بیــش از ۲0 ســال اســت دســتگاه 
دیپلماســی کشــور خــود را درگیــر مذاکراتــی کرده 
ــت دســتاوردی  ــرای مل ــه ب ــه جــز هزین اســت ک
ــن ســال ها  نداشــته اســت. عمــده مذاکــرات در ای
توســط کســانی بــوده اســت کــه بــا خوش بینــی و 
اعتمــاد بــه نتایــج مذاکــرات ، توافقاتــی کرده اند که 
هیچ کــدام از ســوی طــرف غربــی عمــل نشــده امــا 
ــق عمــل  ــق تواف از ســوی جمهــوری اســالمی وف

شــده اســت!  
ــت  ــرات در دوره دول ــاز مذاک ــون در آســتانه آغ اکن
ــی  ــا مبان ــد ب ــی وجــود دارد کــه بای ــد تأمالت جدی
جمهــوری اســالمی بخوانــد و بر نــوع و ســیر و روند 
مذاکــرات یــک عقالنیــت دیپلماتیک حاکم باشــد.
آمریکایی هــا همــان زمــان اوبامــا ، پــس از توافــق، 
امتیــازات خــود را از ایــران گرفتنــد بعــد زدنــد زیــر 
میــز مذاکــرات و بــه هیــچ یــک از تعهــدات خــود 
عمــل نکردنــد. کار کــه دســت ترامــپ افتــاد برجام 
را پــاره کــرد و بــر حجــم و انــدازه تحریم هــا افــزود و 
نشــان داد آمریکایی هــا بی پرواتــر از آن هســتند که 

مــا فکــر می کنیــم.
آن هــا هیــچ مســئولیتی در پــای هیــچ ورقــه ای که 
امضــا کرده انــد و توافــق کرده انــد را نمــی پذیرنــد.

اکنــون رئیــس جدیــد دولــت آمریــکا بــا پررویــی و 
وقاحــت اعــالم می کنــد ایــران از برجام خارج شــده 
بایــد بــه برجــام برگــردد. آژانــس وفــق اساســنامه 
ــا  ــا دارد نه تنه ــه اعض ــبت ب ــی نس ــود تعهدات خ
ــه  رســمیت  ــران ب ــورد ای ــا را در م ــدام آن ه هیچ ک
نمی شناســد بلکه عمــال در راســتای سیاســت های 
ــی  ــرور اروپای ــور ش ــه کش ــکا و س ــه آمری زورگویان
حرکــت  می کنــد و دســت صهیونیســت ها پشــت 
صحنــه پرونده ســازی علیــه ایــران کامــال مشــهود 

اســت.
مجلــس بــا مصوبه انقالبــی خــود به نمایندگــی از 

ملــت اعــالم کــرده اســت ؛
۱- تمام تحریم ها باید لغو شود

۲- راستی آزمایی شود
3- طــرف متجــاوز غربــی بایــد متعهــد شــود بــر 
قــول و قــرار پیمــان خــود باقــی خواهــد مانــد و 
بــه بهانه هــای واهــی شــانه از زیــر تعهــدات خالــی 
ــه  ــران را ب ــت ای ــد وحقــوق هســته ای مل نمی کن

ــد. ــمیت می شناس رس
ایــن موضــع برحقــی اســت و ســه کلمــه حــرف 
ــق و  ــل منط ــس اه ــر ک ــه ه ــت ک ــاب اس حس

ــد. ــد می فهم ــت باش عقالنی
آمریکایی هــا ۱7۱۲ تحریــم غیرقانونــی و مخالــف 
حقــوق بین الملــل و خــالف تعهــدات برجامــی و 

غیربرجامــی علیــه ملــت ایــران وضــع کرده انــد!
ــرای  ــای خــود ب ــح در رایزنی ه ــا صری آمریکایی ه

آغــاز مذاکــرات برجامــی در ویــن گفته انــد:
اوال – همه تحریم ها را برنمی داریم!

ثانیا -  راستی آزمایی را قبول نداریم!
ثالثــا - تضمیــن نمی دهیــم از توافــق خــارج 

ــویم! نش
رابعــا - ایــران بایــد بپذیرد مذاکــرات بــرای محدود 
کــردن نفــوذ منطقــه ای و محــدود کــردن قــدرت 

موشــکی ایــران، پــس از توافــق انجــام گیرد.
ــرات  ــد نظ ــالم کرده ان ــا اع ــا - آمریکایی ه خامس
جدیــد بــه لحــاظ فنی هــم در مــورد بازرســی های 
آژانــس و هــم در مورد تحدید تعداد ســانتریفیوژها 

و نــوع پیشــرفته آن هــا دارند!
ــرات  ــه مذاک ــت ک ــروط آن اس ــن ش ــوم ای مفه
جدیــد زیــر ســایه تهدید، تحریــم، تــرور، تخریب و 
خرابکاری در تأسیســات هسته ای، توهین، تحقیر، 
ــوع  ــن ن ــه ای ــرد! نتیج ــورت گی ــس و ... ص تدلی
مذاکــرات را در دولــت گذشــته دیدیــم. پایــه اصلی 
ایــن نــوع مذاکــرات روی حقه بــازی ، مکــر، فریب، 
نیرنــگ و دروغگویی بســته شــده و هیچ نتیجه ای 
در ایــن ۲0 ســال نداشــته اســت و بعــد از ایــن هم 

نخواهــد داشــت.

ــرات  ــده مذاک ـ فای ــه  ــدی از هزین ــچ جمع بن ــر هی اگ
ــی کــه  ــدارد ورود در چنیــن مذاکرات هســته ای وجــود ن
هیــچ اعتمــادی به طــرف مقابــل هم وجــود نــدارد تا چه 

ــی اســت؟! ــی و اخالق ــدازه عقالن ان
آمریــکا می خواهــد با فرسایشــی کــردن مذاکرات، کشــور 
را معطــل نگــه دارد. آمریــکا می خواهــد ثبات اقتصــادی و 
روانــی جامعــه را بــه هم بریــزد مــردم را عصبانی و عصبی 

دارد. نگه 
ــان  ــال همچن ــس از ۲0 س ــا را پ ــد م ــکا می خواه آمری

ــه مذاکــرات نگــه دارد. نیازمنــد ب
ــه  ــتیاق ب ــل و اش ــتابزدگی و تمای ــه ش ــد از هرگون بای
ــه التمــاس  ــل ب ــا طــرف مقاب ــز کــرد ت مذاکــرات پرهی
بیفتــد. در همیــن فاصله پیشــرفت های هســته ای را ادامه 
داد و اگــر قــرار شــد روزی مذاکــرات فایــده داشــته باشــد 

دولــت بــا دســت  پــر در حضــور یابــد.
ــا مناقشــه  ــاط ب ــاق فکــر جمهــوری اســالمی در ارتب ات
ــدل  ــا م ــه ای ب ــی، حرف ــق، علم ــد دقی ــته ای بای هس
مشــخص و کارآمــد خــود را مهیــای مذاکــرات کنــد. اگــر 
می بینــد طــرف مقابــل اســتعداد امتیــاز دهــی نــدارد و 
ــر ســبیل گذشــته حرکــت کنــد عطــای  می خواهــد ب
مذاکــره را بــه لقــای آن ببخشــد و همچنــان حریــف را 

ــه دارد. ــرات معطــل نگ پشــت در مذاک
ــط و  ــد و بس ــق تولی ــا رون ــا، ب ــردن تحریم ه ــر ک بی اث
گســترش روابــط جمهــوری اســالمی بــا جهــان بــدون 
آمریــکا و ســه کشــور شــرور اروپایــی امکان پذیــر اســت. 
گام هــای بلنــدی در دولــت رئیســی در این مورد برداشــته 
شــده اســت، یــک قــدری بــه ســرعت ایــن گام هــا اضافه 
ــی و  ــیمانی و عذرخواه ــه وادی پش ــمن را ب ــم، دش کنی

حتــی دادن خســارت خواهیــم انداخــت.

افسردگی و اضطراب؛ 
دروازه ورود به بیماری ها

کارشناس آمریکایی: گزینه نظامی علیه ایران منتفی است و تیغ تحریم ها ُکند شده است
ــک کارشــناس مســائل  ــارس، ی ــزاری ف ــل خبرگ ــروه بین المل ــزارش گ ــه گ ب
هســته ای در آمریــکا ضمــن منتفــی دانســتن گزینه نظامی علیــه ایــران به ُکند 

شــدن تیــغ تحریم هــا نیــز اعتــراف کــرده اســت.
»کســلی داونپــورت«، مدیــر بخش منع اشــاعه در »انجمن کنترل تســلیحاتی« 
ــکا در  ــور آمری ــدن«، رئیس جمه ــت »جــو بای ــای دول ــاره چالش ه ــکا درب آمری
خصــوص مذاکــرات هســته ای بــا ایــران گفــت: »دولــت بایــدن بایــد بین نشــان 
دادن بــه ایــران کــه از تخفیــف تحریم هــا منتفــع خواهــد شــد و عدم تســلیم در 

برابــر اهرم هــای فشــار ایــران تــوازن حفــظ کنــد.«
ــا خبرگــزاری فرانســه مصاحبــه  ــه وقــت تهــران( ب وی کــه بامــداد جمعــه )ب
می کــرد اضافــه کــرد: »ایــاالت متحــده نمی توانــد بــه ایــران بابــت تــداوم نقــض 

توافــق هســته ای پــاداش بدهــد.«
»دنیــس راس«، مشــاور روســای جمهــور ســابق آمریــکا در مســائل غــرب آســیا 
چنــد روز پیــش در یادداشــتی که بازتاب گســترده ای در رســانه ها داشــت مدعی 

شــده بــود کــه دولــت بایــدن بــرای بــه ســرانجام رســاندن مذاکــرات بــا ایران بایســتی 
تهدیــد بــه جنــگ را حفــظ کند.

او در فارن پالیســی نوشــت: »اگــر ایــاالت متحــده می خواهــد خطــر درگیــری را پاییــن 
آورده و بــه دیپلماســی فرصتــی بــرای موفــق شــدن بدهــد، بایســتی تــرس ایــران از 

واکنــش آمریــکا را برگردانــده و بــه نحــو موثرتــری از فشــار اســتفاده کنــد.«
بــا وجــود ایــن، داونپــورت در مصاحبــه بــا خبرگــزاری فرانســه گفتــه نــه تنهــا هیــچ 
گزینــه نظامــی علیــه ایــران وجــود نــدارد بلکــه تیــغ تحریم هــا هم بــا توجه بــه اینکه 

چیــن بعیــد اســت خریــد نفــت از ایــران را متوقــف کنــد، کنــد شــده اند.
او توصیــه کــرده در صورتــی کــه ایــران بــه رعایــت کامــل برجــام برنگــردد بایــدن باید 
بــه دنبــال توافقــی کوتــاه مــدت بــا ایــران باشــد که برخــی تحریم هــا علیه این کشــور 

را در ازای توقــف برخــی از حســاس ترین فعالیت هــای هســته ای رفــع می کنــد.
داونپــورت گفــت: »ایــاالت متحــده گزینه هــای دیگــری هــم داد ولــی هیچ کدامشــان 

خوب نیســتند.«



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                                        

      

10000100005588 شماره ارسال پیامک

ــام مادر:فاطمه،متولــد: 39/۱۰/5  ــام پــدر: درویــش و ن شــهید اکبــر صانعــی ن
روســتای بــاب شــگفت از توابــع شهرســتان بردســیر،تاریخ شــهادت: 6۰/۷/2   
عملیــات ثامــن االئمه)ع(،محــل شــهادت: کرخــه نــور ومــزار شــهید: میمونیــه 

زندگینامه:
شــهید اکبــر صانعــی در میــان خانــواده ای زحمتکش چشــم به جهان گشــود. 
علــی رغــم مشــکات فــراوان، تحصیــات خــود را تــا مقطــع دیپلــم بــه پایان 
رســانید. ضمــن تحصیــل بــه کارهــای مختلفــی چــون نیمــه زنــی و ... مــی 
پرداخــت تــا خــرج تحصیــل خــود را بدســت آورد و کمک خــرج خانــواده برای 

گــذران زندگی باشــد.
 ســال 59 بــه خدمــت ســربازی رفــت و پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در 
کرمــان، بــه لشــکر 2۱ حمــزه منتقــل شــد و بــه خطــوط مقــدم جبهــه راه 
یافــت. دواطلــب نیــروی شناســایی گردیــد و ســرانجام در جبهــه کرخه نــور به 

آرزوی خــود رســیده و بــه مقــام زیبــای شــهادت نائــل آمدنــد.
درســش خیلــی خــوب بــود. معلــم هــا همــه ازش راضی بودنــد. تابســتون می 
رفــت تــو کــوره ســر کار.../  پــول هاشــو جمــع کــرد تــا تونســت یــه دوچرخــه 

بخــره کــه باهــاش از روســتا بیاد شــهر مدرســه و برگــرده ...
امکانــات زیــادی نبــود، یــک چــراغ بــادی داشــتیم، کــه شــب هــا باهــاش ســر 
مــی کردیــم. اکبــر وقتــی همــه مــا مــی خوابیــدم.. مــی نشســت زیر نــورش و 

درس هــای فرداشــو مــی خونــد..
خیلــی قــرآن مــی خونــد حتــی شــب کــه مــی خوابیــد، مــی گذاشــت بــاالی 
ســرش.../  قــرآن رو یــه روز تــو مســجد هدیــه گرفــت. مراســم روضــه خوانــی 
بــود؛ بابــام همیشــه خــودش آشــپز امام حســین بــود. حاج آقــای نعیــم آبادی 
اون روز اومــده بودنــد مجلــس روضــه. پرســیدند: کــی میتونــه بیــا اینجــا نمــاز 
بخونــه؟ اکبــر از بیــن جمعیــت بلنــد شــد و رفــت و شــروع کــرد بــه خوانــدن 
نمــاز ... /چندتــا اشــکال هــم داشــت کــه حــاج آقــا اصاحشــون کــرد؛ بعد هم 
بخاطــر ایــن عمــل، از حــاج آقــا یــک قــرآن دریافــت کــرد.  دیگــه بعــد ایــن 

ماجــرا عجیــب بــا قــرآن مانــوس شــد ه بــود...
حمــام خونگــی کــه اون زمــان نبــود؛ اکبــر مقیــد بــه غســل روز جمعــه بــود، 
مــی رفــت داخــل جــوی آبــی کــه نزدیــک خونمــون بــود، غســل مــی کــرد ...

                                                               راوی: خانواده شهید اکبر صانعی
از راهنمایــی تــا دیپلــم مــن و اکبــر همــکاس بودیــم. بســیار مــودب و درس 

خــون. هــر کــه صــداش مــی زد، مــی گفــت: بلــه بفرماییــد...
مــا اگــه درس نمــی خوندیــم سرزنشــمون نمــی کــرد، مــی گفتیــم: اکبر ســر 
امتحــان بــه مــا تقلــب برســون، مــی گفــت: مگــه شــما نخوندیــن؟، دیگــه هر 

کارش مــی کــردی تقلــب نمی رســوند..
حکومــت طاغــوت بــود، اوضاع  مســاعدی نبود؛ حتــی مدیر مدرســه ام بهمون 
مــی گفــت: مــی تونیــد مدرســه رو تعطیــل کنیــد. از طــرف مدیــر بــه مــن و 
اکبــر چندتــا دیگــه از دوســتان پیشــنهاد شــد که یــک روزنامــه دیــواری تهیه 
کنیــد بــه  اســم عصــر پهلــوی ... ولــی در واقــع  خیانــت هــای رژیــم پهلــوی 
و  طاغــوت رو افشــا کنیــد. اکبــر گفــت: چــون بــه اســم پهلــوی اســت، مــن 
شــرکت نمــی کنــم امــا چندتــا نوشــته  از خیانــت هــای طاغــوت رو بــه مــا 
داد تــا در روزنامــه بنویســیم... مــا هــم نوشــتیم و روی دیــوار مدرســه نصبــش 

کردیم...
اکبــر در عیــن مظلومیــت، اما از روحیه مســئولیت پذیری و شــجاعت برخوردار 
بــود. فعالیــت هــای انقابــی زیــادی مــی کــرد... تعطیلــی مدرســه، شــرکت در 
تظاهــرات، ســر دادن شــعار مــرگ بــر شــاه و ... از جمله اقدامــات اکبــر در زمان 
انقــاب بــود.../در زمــان جنگ تحمیلــی نیز، از نخســتین اعزامی های بردســیر 
بــه جبهــه بــود ...              راوی: آقــای معصومی)دوســت و همکاســی شــهید(
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باورمان این است که می توان از مشکالت عبور کرد/ مدیران باید مسئولیت پذیر 
و پاسخگو باشند/ بانک ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند

واکنش شاعران به اقتدار 
نیروی دریایی سپاه 

برو ز منطقه و شیر را مکن تحریک
پی تولید رش نباید رفت

چونکه دارد رضر نباید رفت
روبه سوی خطر نباید رفت

بروی، اینَقَدر نباید رفت
بادم شیر ور نباید رفت

مردم این گذر همه شیرند
در ره عشق خویش می میرند
دزد را دست بسته می گیرند
اصال از این گذر نباید رفت

بادم شیر ور نباید رفت
سعی کن با خودت کمک بربی

راه دور است روروک بربی
چندتا پوشک یدک بربی

بی یدک در سفر نباید رفت
بادم شیر ور نباید رفت

باز پیش جهان حقیر شدی
باز در دست ما اسیر شدی
موش نزِد جناِب شیر شدی
وقت پیکار در نباید رفت

بادم شیر ور نباید رفت
قدرت عزم ما بی  اندازه است
شورمان خامنان بر انداز است
غرش شیر دردرس ساز است
هان که نزدیک تر نباید رفت

بادم شیر ور نباید رفت
هرکه با قصد ظلم آمد، رفت
نادم و رسشکسته و بد، رفت
آبرویت به باد خواهد رفت

پی این دردرس نباید رفت
بادم شیر ور نباید رفت

 زور گفنت به ما ُمیّس نیست
عرصه شیر جای عرعر نیست

موقع خودمنایی خر نیست
گوش کن آی خر، نباید رفت

بادم شیر ور نباید رفت
آمدی با خیال نفت، ببین

نفتکش هم به باد رفت ببین
جگرت را سپاه، تَْفت ببین
بهر دزدی دگر نباید رفت
با دم شیر ور نباید رفت
رد شده دوره بزن در رو

بزنی له شود اُبُهت تو
زود از این دور و بر برو، گمشو

هست حکمت به هر»نباید رفت« 
بادم شیر ور نباید رفت

رئیس جمهور در شورای اداری استان سمنان؛

آیــت اهلل رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه می تــوان از 
مشــکات عبــور کــرد، گفــت: هیــچ بانکــی حــق 
نــدارد بــرای مطالباتش، کارخانــه ای را تعطیل کند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت، آیــت اهلل 
دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی در ادامــه برنامه هــا 
در ســفر بــه اســتان ســمنان، بــا حضــور در جلســه 
شــورای اداری، ضمــن گرامیداشــت یــاد شــهدای 
ــت روز  ــر اهمی ــد ب ــجو و تاکی ــوز و دانش دانش آم
استکبارســتیزی گفــت: ۱3 آبــان نمــاد مبــارزه بــا 
اســتبداد و اســتکبار اســت و مــا باید بر داشــته های 

خــود اتــکا و بــر عنایــت خــدا اعتمــاد کنیــم.
رئیــس جمهــور در یــک تقســیم بندی، خدمــت به 
مــردم را ســه گونــه برشــمرد و گفــت: یــک عــده 
دنبــال خدمــت منفعت گرایانــه بــه مردم هســتند، 
نــوع دیگــر خدمت اومانیســتی اســت؛ و نوع ســوم، 
ــت  ــرای خداس ــردم ب ــکات م ــایی از مش گره گش
کــه هــم مشــکات جامعــه را حــل می کنــد و هم 

رضایــت خــدا را همــراه دارد.
دکتــر رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه زمینــه  خدمت 
بــه مــردم بــرای مدیــران فراهــم اســت، آنــان را بــه 
مســئولیت پذیری و پاســخگویی در مقابــل مــردم 
فراخوانــد و گفــت: مســئوالن بایــد در مقابــل خدا، 
ــخگو  ــت پاس ــردم و مدیرباالدس ــوع، م ــاب رج ارب

باشند.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه بایــد 
در مقابــل اقدامــات و یــا تــرک فعل هــا پاســخگو 
باشــند، گفــت: روحیــه پاســخگویی همــان 
مســئولیت پذیری اســت و بایــد خــود را در مقابــل 

ــودن  ــخگو ب ــه پاس ــرا ک ــم، چ ــخگو بدانی ــردم پاس م
ســازمان اداری، روابــط ناســالم اداری را از بیــن می بــرد.
آقای رئیســی همچنیــن هرگونه معطلی بــدون توجیه 
مــردم را ناصحیــح دانســت و افــزود: اینکــه یــک بانکی، 
ــد درســت  ــش مصــادره کن ــرای طلب ــه ای را ب کارخان
ــری  ــرای پیگی ــدارد ب ــی حــق ن ــچ بانک نیســت و هی
مطالباتــش کارخانه یــا کارگاهی را تعطیل کنــد، چون 
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی، برخــاف سیاســت های 

کان کشــور و دولــت اســت.
رئیــس جمهــور، مدیــران دولــت را موظــف بــه تــاش 
بــرای اشــتغال زایی دانســت و گفــت: نمی توانیــم 
ــدی  ــد تولی ــک واح ــاختی در ی ــک زیرس ــم ی ببینی
ــواده ای دچــار مشــکل  ــا خان در کشــور وجــود دارد ام

اشــتغال و معیشــت و اشــتغال اســت.
دکتــر رئیســی دربــاره مشــکل کمبــود آب در اســتان 
ســمنان تصریــح کــرد: در مرکز اســتان با حضــور همه 
ــرای رفــع  ــدرکاران ب دســتگاه های مرتبــط و دســت ان
ایــن مشــکل جلســاتی تشــکیل شــود و ایــن مشــکل 

را حــل کنیــد.
آیــت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه تصادفــات جــاده ای در 
اســتان ســمنان گفــت: جــان باختــن حتــی یــک نفــر 
ــات  ــاالی تلف ــزان ب ــت و می ــار اس ــا زیان ب در جاده ه

جــاده ای قابــل قبــول نیســت.
ــرای حــل  ــت ب ــات دول ــاره اقدام ــور درب رئیــس جمه
مشــکات مــردم اســتان ســمنان گفــت: ســاخت یک 
مرکــز بهداشــتی شــبانه روزی در میامــی آغاز می شــود 
و بنیــاد مســکن نیــز بــه تغییــر مــکان روســتاهایی که 
دچــار مشــکل رانــش زمیــن هســتند، اقــدام می کنــد.

آقــای رئیســی همچنیــن ضمــن تاکیــد بــر ایجــاد بــازار 
ــرای تولیدکننــدگان ایــن صنایــع در  صنایــع دســتی ب
اســتان خطــاب به اســتاندار ســمنان، گفت: خام فروشــی 
محصــوالت معــادن اســتان کار اشــتباهی اســت و بایــد 

ارزش افــزوده بــرای آن ایجــاد شــود.
دکتــر رئیســی ظرفیت هــای اســتان ســمنان در حــوزه 
کشــاورزی، معــدن و گردشــگری را خوب توصیــف کرد و 
گفــت: طبق قانــون، بایــد یک درصــد حق روســتاییان از 

ســوی بهره بــرداران معــادن پرداخــت شــود.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بر اینکــه هــر تهدیــدی را باید 
بــه فرصــت تبدیــل کرد، گفــت: آینــده را بســیار روشــن 
می بینــم و علی رغــم همــه تهدیدهــا باورمــان این اســت 
ــی از مشــکات عبــور  ــا تــاش و همدل ــوان ب کــه می ت

کــرد.

واکسینه شدن ۲ میلیون نفر در استان کرمان/
 برخورد جدی با ناقضان پروتکل های بهداشتی 
بــه گــزارش ایســنا رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان بیــان کــرد: حــدود 2 میلیون 
نفــر از جمعیــت اســتان کرمان واکســینه شــده انــد که کمتریــن درصد واکسیناســیون 
مربــوط بــه مناطــق شــرقی و جنوبی اســتان و بیشــترین میــزان واکسیناســیون مربوط 

بــه مناطــق مرکزی و شــمال اســتان اســت.
حمیدرضــا رشــیدی نــژاد روز ۱5 آبــان مــاه در جلســه ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان 
کرمــان بــه وضعیــت فعلــی بیمارســتان هــای اســتان و مــوارد بســتری اشــاره کــرد و 
گفــت: 693 بیمــار مشــکوک و قطعــی کرونایــی در بیمارســتان هــای اســتان بســتری 
هســتند کــه تســت تشــخیصی کرونــای 2۸6 مــورد از آن ها مثبــت و ۴۰۷ نفــر دیگر از 

نظــر بالینــی مشــکوک بــه کرونا هســتند.
وی بــا ابــراز تاســف از افزایــش تعــداد مــوارد بســتری در آی ســی یوهــا اظهــار کــرد: 
در حــال حاضــر ۱5۱ در ICU بســتری هســتند کــه از ایــن تعــداد 59 نفــر آنهــا تحــت 

ونتیاتــور قــرار دارنــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان بیــان کرد: متاســفانه تعداد بســتری هــای هفته 
گذشــته نســبت بــه هفتــه قبــل از آن در اســتان افزایــش یافتــه اســت و درصــد مثبــت 

شــدن تســت هــای تشــخیصی کرونا نیــز رشــد یافته اســت.
وی عنــوان کــرد: احتمــال وقــوع پیــک شیشــم وجــود دارد لــذا بایــد مــردم شــیوه نامه 
هــای بهداشــتی را بــه صــورت جــدی رعایــت کننــد تــا از وقــوع ایــن مــوج جلوگیــری 

. د شو
رشــیدی نــژاد بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بیمارســتان هــا آمادگــی الزم در صــورت وقوع 
پیــک ششــم را دارنــد، تصریــح کــرد: متاســفانه اســتان کرمــان جزو اســتان هایی اســت 

کــه پروتــکل هــای بهداشــتی در آن بــه خوبــی رعایــت نمــی شــود.
وی از آمــار واکسیناســیون کرونــا در اســتان ســخن بــه میــان آورد و اظهار کــرد: تاکنون 
در اســتان کرمــان یــک میلیــون و 956 هــزار و ۸۰ نفــر معــادل ۷6 درصــد جمعیــت 
هــدف اســتان و یــک میلیــون و 2۸9 هــزار و 9۴۷ نفــر از جمعیــت بــاالی ۱2 ســال 

اســتان دوز دوم واکســن کرونــای خــود را دریافــت کــرده انــد.
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بیــان کــرد: حــدود 2 میلیــون نفــر از جمعیت 
اســتان کرمــان واکســینه شــده انــد کــه کمتریــن درصــد واکسیناســیون مربــوط بــه 
مناطــق شــرقی و جنوبــی و بیشــترین میــزان مربــوط بــه مناطــق مرکــزی و شــمال 

اســتان اســت.
وی تاکیــد کــرد: بایــد بازگشــایی هــا بــا شــرط رعایــت پروتــکل هــا باشــد، جاهایــی که 
رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی انجــام نمــی شــود برخــورد قضایــی بــه صــورت 

مــوردی انجــام شــود و نظــارت بــر جاهــای پــر خطــر بیشــتر باشــد.
رشــیدی نــژاد اعــام کــرد: برخــورد جــدی بــا مــکان هایــی کــه دســتورالعمل هــای 
بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد از امــروز در اســتان خواهیــم داشــت تــا از موج شیشــم 

جلوگیــری کنیــم یــا حداقــل مــوج ســبکی داشــته باشــیم.

* آمریــکا می خواهــد با فرسایشــی کــردن مذاکرات، 
کشــور را معطــل نگــه دارد. آمریــکا می خواهــد ثبات 
اقتصــادی و روانــی جامعــه را بــه هــم بریــزد مــردم را 
عصبانــی و عصبــی نگــه دارد.              ۷۷----9۱33

ــواره در  ــا هم ــال ه ــن س ــس درای ــکا و انگلی *آمری
منطقــه از مقابلــه بــا ایــران شکســت خــورده انــد و 
نمونــه آن تســخیر النه جاسوســی، ماجــرای طبس، 
فــرود آوردن و ســرنگونی پهپادهــا و توقیــف شــناور 
انگلیســی و دســتگیری تفنگــداران آمریــکا در آبهای 
خلیــج فــارس بود کــه اســتکبار درس نگرفته اســت.                                                                                                                                             
9۱32----۰۸                                                 

*باســام خدمــت اعضــای شــهر بردســیر ، اســفالت 
ــا تراکــم جمعیــت  ــی گلســتان شــورا ب ــع غرب ضل
را موردتوجــه و اقــدام قراردهیــد ضمنــا بــرای عبــور 
ــه شــرقی و بالعکــس  ــی  ب ــه از ضلــع غرب از رودخان
نیازاســت چــون ضلــع شــرقی متصــل بــه مجتمــع 
مســکونی عبــاس ابــاد یا فرهنگیان میشــود وبســیار 
ــا از  ــم مخصوص ــان معل ــک خیاب ــش ترافی در کاه
ــه میشــود           69----9۱32 ــا رودخان ــدان ت می

*اینهــم بهانــه خوبیــه بــرای ناظرین بــازار کــه دولت 
و مســئولین درحــال تغییرنــد و انهــا هــم بیخیــال 
بحــال مــردم شــما تــا روزی کــه هســتید مســئولید 
اگــر ایــن دنیــا ازشــما نخواهنــد در ان دنیــای حتمــا 
باید پاســخگو باشــید کــه چرا با داشــتن مســئولیت 
بــا گرانــی فروشــی و نظــارت بــر بــازار اقــدام نکردید.                                                                                                                                          
9۱6۷----99                                                   

*ســام مرتــب تبلیــغ مــی کننــد ودراخبــار خبــر 
از کمبودجمعیــت جــوان درســال ۱۴2۰ و ســالمند 
شــدن جمعیت مــی دهنــد وخواهــان ازدواج مجردها 
هســتند خــوب مجــردی کــه بیــکاره ســنش رفتــه 
بــاال هیچــی نــداره بــا وام هم کــه بدهکارهم میشــود 
دولــت لطــف کنــد اشــتغال درســت کنــه کــه وقتی 
وام میــده بتونــه از حقــوق فــرد کســر کنــه واال بــه 
ــرار  ــرای ام ــل ب ــوند حداق ــم بدهکارمیش ــت ه دول
معــاش یــک زندگــی معمولــی بــا داشــتن شــغل و 
ماشــین وخونــه حداقــل ۱۰میلیــون ماهیانــه نیــازه 
ــی پاســخگوی هزینــه هــا باشیدباتشــکر                                                                                                                                       کــه بتوان

99۰3----6۰                                                
*باســام امیدواریــم کــه دولــت در اســتان کرمــان 
نیروهای انقابی، کارآمد، دســت پاک و فسادســتیز را 
منصــوب کنــد که باعــث امیــدوار ی و رونق اقتصادی 
وبهبــود وضــع معیشــت مــردم شــود یعنــی درایــن 
اســتان پهنــاور یک فــردی بــا این مختصات نیســت                                                                                                                                             

چــرا در انتخــاب اســتاندار تعجیــل نمــی کنند.
9۱6۰----95                                                     

ضرورت تدوین برنامه های ویژه برای انس با قرآن در خانواده 
عتــرت  و  قــرآن  مؤسســه  مدیــر 
ــا  ــیر ب ــتان بردس ــج( شهرس المهدی)ع
بیــان اینکــه آمــوزش قــرآن نســبت بــه 
ــا  ــر مســائل آموزشــی در خانواده ه دیگ
کمتــر مــورد توجه قــرار می گیــرد، بیان 
کــرد: بایــد بــا ایجــاد برنامه هــای جــذاب 
ــه  ــواده را در زمین ــه خان ــاص توج و خ
ــه  ــاق ب ــکام و اخ ــرآن، اح ــوزش ق آم

ــرد. ــتر ک ــدان بیش فرزن
ــرآن و  ــر مؤسســه ق ــا، مدی رضــا پرتونی
عترت المهدی)عج( شهرســتان بردســیر 
ــا  ــان ب ــا از کرم ــا ایکن ــو ب در گفت وگ
ــن  ــت ای ــدف از فعالی ــه ه ــان اینک بی
مؤسســه ترویج فرهنــگ قرآنی و ســیره 
معصومیــن)ع( به ویــژه امــام زمان)عــج( 
اســت، گفــت: پیــش از کرونــا دوره هــای 
ــرآن  ــی ق ــی و روانخوان ــدد روخوان متع
ــیمای  ــه، س ــد، نهج الباغ ــم، تجوی کری
امــام مهدی)عــج( در قــرآن، در دو گــروه 
ــز  ــن مرک ــوی ای ــان  از س ــوان و آقای بان

ــد. ــزار می ش برگ
پرتونیــا بــا اشــاره بــه برنامه هــای متنوع 
ــان  ــا، بی ــان کرون ــه در زم ــن مؤسس ای
ــگ و  ــدت  اداره فرهن ــن م ــرد: در ای ک
ارشــاد اســامی حمایت های محــدودی 
از مؤسســه انجــام داد و در حــال حاضــر 
ــورت  ــه به ص ــن مؤسس ــای ای آموزش ه
ــان و  ــودکان، نوجوان ــرای ک ــازی ب مج
ــق  ــه از طری ــه دارد ک ــاالن ادام بزرگس
ــا مــدارس و خانواده هــا انجــام  تمــاس ب

می شــود.
فعالیت هــای  کــرد:  تصریــح  وی 
مؤسســه قرآنــی المهدی)عــج( محــدود 
بــه آموزش هــای قرآنــی نیســت و 
ــه و  ــرآن، نهج الباغ ــگ ق ــج فرهن تروی
صحیفه ســجادیه در بیــن اقشــار جامعه 

سالمت اقتصادی و اخالقی 
در انتخاب مدیران 

ــرمقاله ...  ســامت اقتصــادی و اخاقــی یکــی دیگــر از  ــه س ادام
معیارهــای دولــت ســیزدهم در انتخــاب مدیــران اســت کــه در صــورت 
غفلــت، می توانــد ضربــات جبران ناپذیــری بــه چهــره دولــت وارد کنــد؛ 
بــا رشــد فســادهای کان اقتصــادی در یــک دهــه گذشــته، بــه جــرات 
می تــوان گفــت یکــی از مهمتریــن مطالبــات مــردم از دولــت ســیزدهم، 
مقابلــه موثــر بــا تخلف هــای اقتصادی اســت. روشــن اســت که نخســتین 
گام بــرای فســادزدایی، اســتفاده از مدیــران پاکدســت و پاک  اندیش اســت 

کــه می تواننــد محقــق کننــده ایــن هــدف باشــند.
در یــک کام می تــوان گفــت اســتفاده موثــر، انقابــی، هدفمنــد، 
هوشــمندانه و خردمندانــه از ســرمایه های انســانی، مهمتریــن ماموریــت 
ــرده از  ــزم ک ــه ع ــی ک ــت دولت ــت ســیزدهم اســت؛ ماموری ــوار دول دش
پیچیدگی هــای انباشــته و مشــکات بــزرگ کشــور، گره گشــایی کــرده 
و عدالــت و ضدیــت بــا فســاد را از همــان آغــاز راه در گزینــش مدیــران 
شایســته رعایــت کند.لــذا ســامت اقتصــادی و اخــاق مــداری بایــد در 
گزینشــها و انتصابــات مــورد توجــه قــرار گیــرد و چنانچــه بــه هــر دلیــل 
شــعارهای انتخاباتــی رئیــس جمهور و تدابیــر و رهنمودهــای مقام معظم 
رهبــری جامــه عمــل نپوشــاند و یــا سســتی وغفلــت و ماحظــه کاری 
و تاثیــر پذیــری از نفوذیهــای سیاســی و اقتصــادی انتصــاب مدیــران را 
تحــت تاثیــر قــرار دهد آینــده روشــنی را نبایــد انتظــار داشــت و چنانچه 
برمعیارهــای رئیــس جمهــوری و مقــام معظم رهبــری انتصابــات صورت 
گیــرد ضمــن آینــده ای روشــن باعــث اعتمــاد عمومــی و امیــدواری مردم 

دربهبــود وضعیــت عمومــی جامعــه خواهــد شــد 

لزوم پوشش ۹۰ درصدی واکسیناسیون در کشور
دکتــر علیرضــا ناجــی گفــت: R۰ بــه میزانــی گفتــه می شــود کــه یــک فــرد 
آلــوده بــه کرونــا می توانــد افــراد دیگــر را آلــوده کنــد. R۰ دربــاره کرونــای دلتــا 
بســیار افزایــش یافتــه و هرچقــدر میــزان تهاجــم و قــدرت انتقــال آن بیشــتر 
 R۰ هــم بــاال مــی رود. اکنــون اگــر دلتــا را در نظــر بگیریــم کــه R۰ شــود، میــزان
آن حــدود ۴.5 تــا 5 اســت،  عــدد ایمنــی جمعــی مــا را از طریق واکسیناســیون 
بــه بــاالی ۸5 درصــد می رســاند؛ البتــه بــا واکســن هایی کــه کفایــت بــاال دارند. 
ــد، میــزان  ــر دارن اگــر واکســن هایی اســتفاده کنیــم کــه کفایت هــای پایین ت
پوشــش واکسیناســیون باالتــر مــی رود. بنابراین باید پوشــش واکسیناســیون را 
بــاالی ۸5 تــا 9۰ درصــد در جامعــه ایجــاد کنیــم تــا خیال مــان راحــت شــود. 
البتــه بــرای دســتیابی بــه ایــن موضــوع به کمــک هــم نیــاز داریم؛ یکــی اینکه 
بایــد ورودی ویــروس را کاهــش دهیــم و بتوانیم با اقدامات غیردرمانی که شــامل 
ماســک زدن، بــاال بــردن تســت و شناســایی حداکثــر افــرادی که آلوده هســتند 
و افــرادی کــه در تمــاس بــا آنهــا بودنــد، اســت. به طــوری کــه آنها را شناســایی 
کــرده و اجــازه ندهیــم بیمــاری را بــه دیگــران منتقــل کننــد. همچنیــن اتخاذ 
تصمیمــات قاطــع دربــاره قرنطینــه و الک داون نیز یکــی از اقدامــات غیردرمانی 
ــا گــردش ویــروس  مهــم محســوب می شــود. ایــن مــوارد کمــک می کنــد ت
ــد. بنابرایــن مهــم اســت کــه در کنــار تزریــق واکســن، اقدامــات  کاهــش یاب

غیردرمانــی مناســب هــم انجــام دهیم.
در  دنیــا  در  کرونایــی  مــرگ  و  شــدید  ابتــای  مــوارد  درصــد   9۰

هســتند ه ها د کسن نز ا و
ناجــی با بیــان اینکه هنــوز اطاعاتــی دربــاره شــدت بیماری زایی دلتاپــاس در 
دســترس نیســت،  گفــت: بایــد توجــه کرد کــه بــا افزایش ابتــا، میزان بســتری 
هــم بــاال مــی رود و در کشــورهایی کــه دلتــا پــاس در آن هــا شــیوع پیــدا کرده 
هــم بــه همیــن صــورت اســت. طبــق گزارشــات در دنیــا، 9۰ درصــد مــوارد 

مــرگ و میــر و بــا نســبت باالتــری مــوارد ابتــا در افراد غیرواکســینه اســت

پرتونیا مدیر مؤسسه قرآن و عترت المهدی)عج(:

ــف،  ــابقات مختل ــزاری مس ــق برگ از طری
ــرآن در محــل مؤسســه  برگــزاری ختــم ق
ســاماندهی  شهرســتان،  خانه هــای  و 
ــی در  ــرآن خانگ ــات ق ــدی جلس 5۰ درص
شهرســتان بردســیر، شناســایی افراد قرآنی 
ــه  ــم نهج الباغ ــوزش و خت ــتان، آم شهرس
ــام  ــزاری دوره ام ــجادیه، برگ ــه س و صحیف
زمان)عــج( شناســی و تشــکیل کاس های 
مهدویــت، تهیــه حــدود 5۰ بســته  کمــک 
به صــورت  کرونــا  دوران  در  معیشــتی 
ماهیانــه از جملــه مهمتریــن فعالیت هــای 

ــت. ــه اس مؤسس
پرتونیــا بــا بیان اینکــه کاس های مؤسســه 
ــورت  ــج( به ص ــرت المهدی)ع ــرآن و عت ق
رایــگان برگــزار می شــود، گفــت: امیدواریــم 
مســئوالن بــا در اختیــار قــرار دادن بودجه و 
منابــع آموزشــی بــه گســترش فعالیت های 
قرآنــی در شهرســتان بردســیر کمک کنند.
ــرد:  ــان ک ــی بی ــه قرآن ــر مؤسس ــن مدی ای
آمــوزش قــرآن نســبت بــه دیگــر مســائل 
آموزشــی در خانواده هــا کمتــر مــورد توجــه 
قــرار می گیــرد و بایــد بــا برنامه هــای 
ــن  ــر ای ــواده را درگی ــاص خان ــذاب و خ ج
مســائل کنیــم تا بــه آمــوزش قــرآن، احکام 
و اخــاق بــه فرزنــدان خود توجه بیشــتری 

داشــته باشــند.
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صالحی دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر:

آموزش و پرورش بزرگترین مجموعه 
ای است که می تواند جلوی آسیب 

های اجتماعی نوظهور را بگیرد
دادســتان عمومــی و انقــاب 
شهرســتان بردسیر در جلسه 
پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی، گفــت: آمــوزش و 
پــرورش بزرگتریــن مجموعه 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ای اس
هــای  آســیب  جلــوی 
اجتماعــی نوظهــور را بگیرد.

بــه گــزارش روابــط عمومی آموزش و پرورش شهرســتان بردســیر، افشــین 
صالحــی نــژاد دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان بردســیر، اظهــار 
داشــت: هــر روز بــا پیشــرفت جامعــه بشــری ســودجویان فرصــت طلــب 
بیــش از پیــش حقــوق انســانی افــراد را مــورد تعــرض قــرار داده و بــا برنامه 
هــا و قاعــده هــای جدیــد بــر اســاس طــرح نیازهــای کاذب به میــدان آمده 
و در ایــن راه اقشــار آســیب پذیــر باالخــص جوانــان و نوجوانــان را تهدیــد 
مــی نماینــد لــذا آمــوزش و پــرورش بزرگترین مجموعــه ای اســت که می 

توانــد جلــوی آســیب هــای اجتماعــی نوظهــور را بگیرد.
وی بــا اشــاره بــه علــل و عوامــل آســیب هــای اجتماعــی گفــت: دانــش 
آمــوزان مهمتریــن و حســاس تریــن عناصــر در نظــام آمــوزش و پــرورش 
و ســرمایه هــای ملــی ایــن مــرز و بــوم بــه شــمار مــی آینــد. مدرســه نیــز 
بــه عنــوان یکــی ازمهمتریــن نهادهای رســمی و آموزشــی کشــور که همه 
کــودکان بــا رســیدن بــه ســن تحصیــل وارد آن مــی شــوند، موظف اســت 
تــا بــا تمهیــدات الزم و مفیــد با باالبــردن ســطح دانــش وآگاهی آنهــا را در 
برابــر رفتارهــای پرخطــر و ناســالم اجتماعــی محفوظ و مصــون نــگاه دارد.
افشــین صالحــی نــژاد بیــان داشــت: دانــش آمــوزان بــه دلیــل قرنطینــه و 
عــدم ارتبــاط با همســاالن رونــد اجتماعــی شــدن و یادگیــری مهارت های 
اجتماعــی در کــودکان بــه کنــدی صــورت می گیــرد بنابرایــن بــه طــور 
ــه ویژگی هــای  ــا توجــه ب ــی ب ــی شــاهد مســائل و مشــکات متفاوت کل

شــخصیتی کــودکان و والدینشــان هســتیم.
وی افــزود: اگــر امــروزه در جهــت پیشــگیری، کنترل و کاهش آســیب های 
اجتماعــی اقدامــات الزم را انجــام ندهیــم بــی شــک ســرمایه هــای مــادی، 
معنــوی، انســانی و اجتماعــی ارزشــمندی کــه همــان فرزنــدان این میهن 

هســتند را از دســت مــی دهیم.


